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اناشاحة

ألصصراقى
امحلفاهنوإفاهمعلىنموءثهدوااطهبم

ءاواولرءدبوارنم11سدواءااادااطضجمتاانىوسامىتءفادبو

ءانريينردنصرةادادءواصاءتءإةاكأباشريفالانثابءبهمربافتي
ضوايماادرببصلفائىمنالتآلدةهإيئااطقءلىاوالحصهزكتت5ابارالما

ابتاعهاصالتاالمضادزةعقتامحهاتاكصااءحىءداراوابممموبه
لتداداوصبزكأقاكيت3بنءااطاألفىا3اااامدمرطصالماواةاترثاياألحذثا
انراتوفدءكاناتاافاتءوو5اةحابرناوءصرآشرقمىإء

بعضادخبتفساف11اتلالواظرشش4اباليابءءوا7ااحدم

محييهيقسبهاكنيداؤيراهصااحنبإابالشليزبااناتااءفنلأل
تماجرئوجدةدعدبسفمحهوصبااحااءاتحننن01اولانفضلاظاذاكارتاض
دتوافيببدءاصراطداتءاصألباةإتصشماحىدباالاالفي

رةالمكانجاشثلنحفنءلوصدإحهتااىاختأاصا3بعخررةخةإءادءالا

هدانيحئاإلتوتدبهرافهءاتااتإا9بايحىلماؤبافاةةوثةاتغرتزالما
تالمثعنبنخهقامنفسافتبمعراألرمريةةوالمفياالخادممنوالبيىلافاشا
انةاانرجزبلفألوإوإوشارثاتدأممنذاكاطهقدىهاتا

نيامحاذاداسنيىازكءاااذاتاءعنىدرءذامحاشتوامحتكاهـازساا
حمضاالبهامجصملواخةصحجحةخةاحوعةالىانمخةاتءفجاجواتعحالمفابلهكل

ابمجسااخرنياعاجدجهخاطبيهءاكلألح

تدتو51اااضفتوابكالحماكنىاءنالإادالنرثرإكفىدمحالباافتءدو

عانيت01محابتنةونجمالفارساضمتدابحعرسافساالختجنمحةالنجالرافيا
فينءالمواصاصلىاادكحابااءاجلىنجواياااحمدمتداريعرفرالاخراج1نج

بنلثراارا

الأيااالمنأبهاصاوالبدهيصاتءاالارجداااليعرف

ابببييعص



اخلشرادة

افلرفاىالهلن
اشانخهعلمتوقلىء513مننهالنجيينافانلبعفىبخاالرايةانخه

قحبةنخهعنشرلةالنخةهنهبهتهانواكفيالنخبمنىعفانختالتياالميه
شدلدنيلوييناالميهبةيهموجو

ولاللباهالفعدنةزوءافهنيلمغلولفظهصرهاتباققدحمتبالمريةالنخةاصا
المطررهذانهتناااللنرخالالءو05يعتدااشابئءمواوراباثيىالحاتاثهروزبئعمالثغ

لهاحاالمشبدفالهمنلةوساكت

تعوورالوصاطهقدتمنارنجااقينخا

ءاسيرذنبهءفترربهيبهةالجزاشبيتيتجلاالصلفيخلنجذاحاطقداتحمرويه
جراتمملكةنكبرباداحمدمرةةفيابنالدياحاحبنايثهجاطلبنعلبناطهد
قالآايالكفينغبقدرطافتهىضنمقوصححينخةن5بههااةكاتبلذحمرثم63سة

يكتبضمةهلىتجبربهاخلقالوصاطةيهاب

كبفلنيمفنفيمابهالفشهحينبهرنجت

يجبحنمنكانوطليفهءتاحئواعجني
توبمماحبهفضلعناليكفنونفكنامنحوى

يعزبخاطرينمالهارىفطالعنمعقاذا

تبمللىشليهـبتصحيحهشيفاتعبت
دلثالصحبلهكونبانحيادمتهلتوم

للوطفيفملصا

الثمصىءوضونضهاهيأوساطةافيقيلمادبهريناعنيغكان
للحجةأثبتكونليقلمابعضنذكرولكنعلهايدل

اوافيالمعروفةرسالتهالصاصعلولمااليتيمةفيالثعالبيآل

المتبطبينالوساطةكتابالحنابوالقاضسعملايخيءمساوى

يةشاواصاب6واطابواطالوابدعفأحنشمهرهفيوخصوميما
تبمرمفيعنواعرباططابفملفياالمدعلىتولىواسالصواب

فسار6اخقاوقوةكاظالححودةمنوتمثظ6الربوعلمكااالدب

بضهيخوقال6نجاحبغيرالبالدفيوطار6الرياحميرالكاب



ناصرالهمه

نيسابوراهلمنالععريين

شاحطهدارهاصبحتوإنيهبهدتبئقاضياأيا

كالؤلسطهممالكلعقدحةفيالومناطةكتاب

وخصوممأبانالمتنبيبينالوساطةكتابلهوخلكانابنلوم
ترفرةكلومادةكبرواعاإلعغزيرفضلعنيخه

ولقدمايلىاليناارسالهحينالرافيالفاضلذاكالومماكتبه

نىومنالطيبابيبينأفاضلاهذابهاقضىالتياطكومةفيذظرت
دونوالمات6النصفجادةتتعذعادلقلماقضيةفوجدبهاوغالىعديه

بابهفيفذيىاكابواوماااهادلاممماطبهدايناومن6اطقبةالحه
ناب

تممعيةعلىاعتمدالوفدبايكبمافياالخالفبعضحعل
سبالوساطةفقاللظخونافيكثفالختصارهاواالضدددكانابئ

الجرجانيالزكأعبدبنعليناهـألبيشعرهؤنقدصومهوالمتنبي
بينالوساطةهذايهاباقيةالعرالنسخةظصعلىءوجا293شةالموفى

الوساطقبنالممريةصخة11ظهروعلىشعرهمنشيئاردومنالمتنبي

واحدوالقصدومعانيهظهأافيهلثمصمنشئاردمنوبينالماتي

ايغةهذهءابنامنالمتأدبيننفععفلملليغزهيداثمنهجعلناوقدهذا

منغيرهلطبعلننشطنخهعلىاالقبالمنضايخائهمايخيبىالالريفة
بشأنهلهميعنماءابداواالحثينينالنابئمنجووفىاالفعةالكتب
القصدوليسصبحانهوهواللةءثمااناالنيةالطبعةفيذلكلنشدرك

الزجعافاممىصداالمحبيلءسواالىوالهادي



اليهابافءمرجمةقى

كألثيالبلفءوجمضصححؤثإت

الجرجانيزالعزعدبئضليناطايالقاضيهووكنيظاسمه
هورااالفعي

ذلكغيرالتءددرااأةوللىوالدت

دةدبمعظصتمزيااأللصءابئأبأيماإقافقهءاملمااماقاله
ودزة6لماأادقةأنسانوءكتانادرتكاانإزاوفردكاجانجرصنة
6نثرألجاحظالىمقلةابئنطخمعصرةاعسحررفارسءاألدبج

106يخاصاماكلفيألحات01مااألتضاقدظموتءالبحتريونظم
إعماحبايقرلوله

حاشذواتننلمااللفاظهبئغفاهـالململكسانانحةاذا

الدويرفىراألرضعرقتاحفيأانجراتفصباهفيوكان
في4ةصاثادابواالإهـلوماانواقممسوكيرهاوواكامراقا

عصابهاأقىوالصاحبةذحنهصءعرصمعالمادألمالثوفي6حقالعلوم
اسرتهافيمر4إففيدأءإ1اء4كلككاور4احاذفاصافرا

حمئربأاسنهاءـفردممومنأثتداةوةقتضلىاظصتقصائدفيهوسئر
احوالبهفتآضيددثممنتظجمرءاقصونقاد6الففاوذوب6العقل

ءقضاالىمحلهافضىالمهوالىألأابينياوالصاحبصاةفي

اظةرحمهاألموتهاجيعزلهفلمالقضاة

فوكخاباالدولةامهـبخطهبالصاب3انعاليالثوروى
اطسابيالغاضيوصنيتقدمقديليمامنهبصةالجرجانيالقاضي

األميرالجديلهحفرةالمىفقعزدفيماتعالماللةادامالزورعدبنعدي

بعضدنجهءأولمانياعاممانننهعاتحالىالمحهادأمالجيشصاحب



الكتابلفءمورجمة

104عنممشفوءافضلاباصانشقجملةعلىللتيهواناغق

منيموقعهفاماوالعامدباالءاقاممناففيفي6دهراافرادمن
انمعيوعادتهاحاقباهذهجهوتب6المحاسههذهتخطبالموقعق

الوسافراوقاصاناياوظاعامفاروبالة

قسابوالفخرهذثماعراآادت3صافكاننخلابنوقال
شحرديوانلهوقالءاإفغاطماتكصابفيازيأشير

المجدكقكالبحتريءاطليعةالمصفيالجرصافيضذانحاالبدعضعؤ
والمعاني6المستحاحةوااللفاظ6والرقةاآلأطزاشعرهجمعفقدواضرابه
القسواؤهمنواليثاطائنهةالعاله

يخهمنبضاالذيشلىفءوفيقالياذإافدي

4فيتباللغفميؤلمىواقيوفيحدزدالورد
بزدنهـصقةاءفشبالته

رةعنالعذارغوايهوامى

وا

قهمداممناقأحيهيروي

يءدبالوردطنة

سقمهفيحثاياسوكدعهبناخارهالذيأالصقاقل

ومبتههاطاظهننبفتأصهصافغراكل

14قوسمرهرقيقومنء

وإنطالقلتابذارصدإنراقومالكمايه

االشتياقممذاكونبعدهممرقييانف
ود

اخالفكأحئفأولهبمشتاقكالشوققدبرح



الباللفءيوجمة

عثاقكضاتمفأنهحقهلهورعالتجفبما
لفصدفيوقال

سقكتقستنقيليتبلللكنحمكعييانيت
يأضارفيدمكمنعرقشابرتاذنصدتياطبيبكثوليت

لسكمنمتلنتعيرهصماوبنتيكصبغأعرته
وارتحزألمكالرقبهفالحظمبنمعهحذمنأمضىطرفلث

دنابمناصالحتىوفارقت

لمقلتيتقولنشيجكوقد
دهبيخافمنقريبافليى

لردعتوماعينيكوكج

صتفالالرحمنظقما

اؤنطأنعلني

وا

وله

صدودحذاراونأيمخافة

ديجوعدأتباشافيابوقروقد
ييدقربهيرجيمنرال

ولهقشجقلباجفانها

عاصمقلافماالكخدث

السارقةخلاالحخلى
وا

والرلحمبمتيملىظالمزمنمنذريعطمن

الهاشمبالدنفالهوىلفهاحداثهباالبرارتقعل
تولهالصافيمدانحهومن

باحثادهاتنتفعاحثدلاذاكاكاكىارانتلالفذنبوال
ثرادهابعدااللفاظاطوكضواقتالمانيبافرادجتت

دماممروقهاوسعلىحملنابديعةاخغحاولنانحنفان

للشعرقولهوصففيثررشرهرمن

مغاضباولطرسفناقاولرضىفرممئحاداالماالمروما

لوانجاحرىافاظاالالتهولمبراقوافيهئرجدفلماطاع

زسعرومنايصف
لواعباالرنجالباالبيىبديعهلبلرمطولحنني

المراتاوتحسشاظالرجالوقدنأتوتدنرترحلولمتير



الكتابلفىءمرأجمة

وغاصمشعيرااوولوعاامامستامأبذءهاالناسش

المعانجاهااصلمانصبىعلىواتقىعنهاالناسازيردلناس
ميرقصيدةومن

ينالغمديئلويذىءثاوجهةلىفدالكرمنووئاك
تتبئعانيدتصااذاادتخريدةكلسماعاالىرزث
انجماوتراطأنبياتيقالعاقىحتىاالمكاربهااطافت

قولهنفسهعلرعلىشعرمالدالومن

الفترموالخضوعانعلوااوهالغنىالىعبالخضصتوصلوقالوا

والدمراالبيةينضالغنىعلماششيئانالمالوبينيوليي
بهاللعسروقرفيمنخإلاقفمو4رلعوذاباليرهذاقيلاذا

وأ

فحينالرزقموضعكنوافقلتواسعفالىزقاالرضىثطاضطربوقالوا

لررقاينفنصسبلييكويعيننيصاالرضفييحئاذالم

بهايتولالتهاوهيلكفاالميمحهالقصدةشاكسوىلهيكنلمولو
أحجاالذلوثفهلألشرأرارواشاتباضىايخلمثلييتولون

مغناالصبابةاعدالذسمئجانجابعرضيمنمازازلتوما
الظاتخلالحرنفىنولقددهـقلتهذامثرباذاقيل

سقاليصترتهووحاابكنانالعلمحقاقضرلم
ألخدمانلالقيتمنألخدممهجتيالعلمخدمةفيابتذلولم
مااصقدكانالجهلفاتاعلذاذلةداجنيهغرسابأشأ

لطاالنقوسفيهعخآصيواوعمانهمعانرهلمماءاهلولرأن
تجماقباالطاعمحيآهودنوافهانلطنوهولحن

لمماصريهاقرألمانيلكاقولوالنيالجرطلنثرالمطريموقفافالءكو

صفقعددتهولوشكيباحوامقلغةوافصحديباجةءنثورمنلنقىمنثورا

ينبدالوصاطهكابهألناكربتلمااالولصرللمهـمثاميرمنابااأ
وكفىثاهدابهوصبناسمطكنءراوما



امحتاباافءررجمة

اطيموفتحالراهوسكونابخمجرجانالىنبةالجرجافيورفاتهنسبته

5اليرركالشمنمازندراناممالمنعظيمةمدينةومينرنااللفربحدالثاتية

خلكانابن4عحالذيرهرئابوركت66صةكفرلخفيتوفيصدوقابقخائه

وضاقضاةاقاجنيومرإيبا393سنثطتواوصخة63وعرهاطاععنلهونه
اعالمواطهرنالخاكفحمبصادءاوعلجرجانافىثبرته

وافحةونقلختاانيايافا35ذإيخااييذشابلهيماتلةءمر

مكبةقدهبوصاسممعإويخهشمحماشفاءابنضرالاخكافيثحخلحفهاطاجه3ذي
شاااذكرهتءالصاجميعتدطةانحخابهذاومراطهالرامااتبللممن

4يألصلمححالياحمةصاحبلنةوقدحعل

نيونيأنوالقدمبقباإماالءاروأاألدباجابذةلهيثهدبمنوأحمر

رافياياتجاواعباثءآبنثهادوصبكالقدحميارفةمهرواءحةالبالراتجرفعءا
الحالبحانيأشدالجرجانيل5آعلىهمكاوهمانخل

ثاراالتءفسلرابعدناناءشدلارأآتاك

تهتوبلمجاعانهءءوءذكرءاتءواحابهعكىالثاقناتوفعلىالحمدفله

اممطثنخ



احمتاباقدمة

الركانرصيميسمما
الكتابمقدمش

الحاسدسببافسوالمعاشىالداعهبقاكاللةاطالالمأضل

الكللعنبهوقعدقبلهمناتقصيراتاهرجلرجالنانقصواهل

ض7وكسمهبتدرالنضلويخوعلىبطمهءالفضاليساهمفهو6اختياره
اياسفاستشعرظرنهؤكيبفيثالءوموبخلقتهممزجاالنقصرأى
لضاالظحسدالىفلجأاتقالهعنالههةبوضرتزوالهعن

وسترنقيصتهجبرفياالمورأباخانىهـ6االماثلباشقاصواممتغاث

ستثملووسمهميههمثاالىاتجذاجمم6رتهصعنالجزماكشفه
يلوتد

حسودلهالساناتاحطويتفضيلةنثراللهارادواذا

تبرحلمالمحاسدهتتنرهالملوفضيلةمنعواحسنوالمحةصدق
سبهةحالهاعلىلبقتالمافةجمهاتقلملونقبمةومالصدوركامفةفي

وتشهرهانمحوهاانهاتظندتجلوهاكلوهطالخالمننكناولتهازتلبهها
اليهاواهتدىخايعرفمنبهاعثرحتى6تعترهاانتحاولوهي

فضلهمنكتمستسمعرضاصنفيلسانهكلفظهرتبهااوليهومن
وتمكنتللفرةالذبولوبعدنابهةولابعدفادتءملبسازق
تفرمهـاحبهاحقءقضاعلىوقدرت6بذكرهقوتوالدهارمن

م3ولرمال



الحتابقسة

ايدكالعلومتزلولم3ضيروهوشئاقبهزهواانوعمىقدرهمن
عليهاتتواصلارحاماالبنائهاابواالبهاتتاصرأنساباالهلهاافه

والمحاماهلهاالمتاضالجارضوقواولحوارنسبفيالثركوادفي

يهكانهحررفمنباولىدفكاندحفعلمنوبادونه

دونهاالكريميذلانواجدر6ايةباطواحقبالنايهأوليحرمةوال
هورونقياتاالعلمحرمةمن6ونفيهمالهاعزازهافيويمتهن6عرهمه

يتهمصعظمبحسبدبهرهومطيةاسمهومنار6قدرهووظيةوجم
جاطةتجبجاطتهتجبوكافيهالتشاركحقيعظمتتهميوعلو

باشغ6الممثفقاالخوقطتالبرالوالدكوقوماوبسببهبهالمتصل

وشاركككرمآبائدالىناسبئهمنعقوقمنويمااقبحوالبهرا
هوحظكبماايكومعثاوصانداننهفيوناسكانسابكأخرفي
انرحمكصلىثرطمنليوكا6الفخراليوذريعكالمعرفمن

حممنليمىفكذلك6التصدنعرهاعنفينميلاواطقلهاجمليفتح
الىبابهفيغرجاو6االنصافعنالجلهتعدلانداباالاعاةس

رسههعلىكلوتتفصرفكيهفالعدلحكمعلىتتصرفبلاالصراف
عليكاالقرارباطقوتجعل6اخرىوتعتذررةفضنتصف6وضكيهف

محكتحجافاتاذاللجةاالسشالموتقيمانكرتاذالكشاهدا
استمالةوكر6المنحرفةللقلوباستعطافااشدحالالنهظ6خالتاذا

واسترسالكمهتاذاصالشبهةغدتوهكمنالمشمزةللنفوس

وتنبيه6عيهاالدعوىقتلذانفسكعلىوالحم6فهرتاذاللجة

صاربذلكعرفتومىعنهاذهباذاحيلكمنمعلىضك

6وتبقنهعلمهماخصمدواتهماملدليالظورأيكهاياسلماهـقولك



11ابافدمه

عننوةالمحنعدقيوانبثهودهوارنابواتقشهضظهفيماوشك

عليكتقدمفلمالحواملروتحامكغميزةفيهاتكنلموانصهاظهار
االنرملفيااللكتوضفلمااللسنوهابتكاللةبعداال

وصكيحملهمالرنجةاطقحنياالدلمجفذاهلارىزلتماوالندرة

مبتمنفخيهبمالمشنيسأطسبناحمدالطيبايفي6وبينمبيفطالعاية
مناقبيماثائي6وقلبهبلسانههواهفيحملمنيحملتهاليهمنقطعتقريظهفي

وبعجبويعيدإتفخيمحكيمتاذامحاسظوثع6بالعظيمدبهرتاذا
باالسنضارينقصهمنوتلول6ليقوالقصيرربمبالزعامنعلىويملرويكر

التمامشناضلقظعلىنبهاوآالنظابينخلعلىعرنظوالتبهيل

ويخاوزالمعتذرموعنمارزيله6زللهولمحمينخطأهنعرةمنالتزم

ويحاولفضلهلهيسلمفلمرتهازالتمكنيروموعائبالمتصرمقامبه
واظهارمايبهنلهففالءاخقافيتحهدادبهكافهواياهابوأهمنزلةعنحطه

فيهلالدباولهناللماماالفريقنوممال9غفالطولذاعةسقطاتهوتتغ
االعدارفكذلكاالغذاريسدهالالعدلمنجانجاالنتصارانمحا
ببنالمالمةبهوضتينهمايفرقلمومناالنتصارمنبههواولىجان

3ءواقدراءنيلكلافهجعلؤقدالمفرطوأمراف6المقمرتنريمل
البشرطعفيليسبماالبثريطالبوليعىفممالحديثصبين

الخلقةكلهـتواذاادمولدطببةفيماكانإالبمطاالعدواليلتمس

والتامللمحيفحاعزمنأستممقاطالمعهووممزوجقبالنسيانعلىمبنية

صادقةشواهدوللتقدم6ظاهرةآثاروللفضلظليماليهوبمنكل
متقدمفاضلفماجهاوشوهدشعذمالشواهدثاراالتلكوجدتفمق

المجدحينفرطبعدكوممةلالسلىامرةءفطاالياايالفرطفيعاماالأ



طماليينلفالطنلبلمقمنةأ

احساناصينهازىوهيزماناترتهبوزوعنت

والعينانااالنفسنهاتمرف

ايخئاقااساللئونغ

زيدابرانثدهمفماخروقول
2اخواهاحتبثننثبهثنةواعالمانهلهلبهنرواط

أباهاوناجاناجية

الرفعوضهاباهانعفتدكاالنعبوضهااضوفعنى
جرموزنقيعوقولالميزرمنبداهنكوفداالفيشروقول

13انميعأماوورويقالىآويغاطوفماوت
هواسلمماهذاوغيرضرورهوالندأهلغيرأميفيااللففاحلى

الضىءقواللرىمنه

6ملش5يحادفيبهيراللسوبدعرانينثبيرامنكأن
الفززدقوقوككبيروصفومومالشنىف

مايمفهوالقتولوجاويهمحمدبعدنمنتحيريدي
بةءرووقولصايمضمى

ءاياضغضيعقزولبمأابوحشنهاتد
هفشعنالكآبيخرجمماذلكومالل

االياتهئةمنوغيرفازيدؤاباالصمسابمراستعرصئم

العينلدفعالصيضوفيلدخملوموحقابجمعضب1
ريوموضرمنىحقواما2

للعذبءالمامطلقلرالعهرلرللزدبمنيتضذابضالنقغ3

المطرأولالوبلانيناليدلثريشرعرعيهقوقداملالنفسيخالموبمعال
ممهاتعمأزولر3فزبلتناشمل6تلبطلوبلعل5كااببده



اءالجلعليهطافلللجلبحةق

فيوإلنرزبقالحضركاامعحاقاابيبئافىاعدبينجرىوماوائمباهها
قولهفيوطنهاقوائه

بوإألبولىافيبولكعلثممولمجهجوتهعدنلوكان

الغنلجمظسةمعلهجرىوماالجرحالفيموالىمنءالياخح
فيلحقالنحوي

التصايدامننالراويلعنبسةشاغلبغدلدوالنيلبلتد
واحالىوغلعلطقمناألولثلاشعارفييتتبعونهءماالضوماكأ

اليحوبيهةلبمقالبردختقالحتىمعنىوفساد

مماتتبعالعودكثلوانفثماغليخمعييلهياضصلقيم
لبهعالدنعلىمبنيوخاتكققهيمعهفيطناتتغ

المرفعفاشتأليطاووجهكوانفمكفأهءاقوافياك

يحتيالالععامجراميقمنجرمقانيالكميتفياالصمسوقول
معتصفصءثمالرمةذافيهولحقالطرماحشعرمنانكرهومابمثوه
نارقبطبالثضيفامكاالحتجاعاقامنلهمالنحويونتكلقهماذلك

المعاذيرمنذلكشاكلوماوالمجاورةياالتاحومرةالخركلتتوالمطغد
ليالمرمنذلكفيراموهعاوتثباذاضافتالمجةوايةالمتالوتغييرالر

المحىكاالقبيثهلالتيةالصعبرإلمرمنالجلهوارتكبواةالبب
االعتقادايهاصبقماكلشبنعرةواالمممدمآإعظإشدةعليهاواباعثلها

القيمىلىىءبهقؤلافياغاليطهمءالطالماعددهالىعدتثملنفسوالفتط

ءاالكاجرئرمحوهولبفالمرفيافيلفقالقولليرمظلىاالقواه1

بعدبهفاملبنللعقباللنناالقانيهتكيطءولاليطاللتواقءمبلنةمظ



هليينااغالماامابمقدمة1

زهروقولمنهبميةاشدوهياالسوددوناالفرءفجع

للىوقولثموداحمرهيوانماشفطمترضعثمعادحمرم
لحىيدهيروىو

مكمومااللكابايلة3دوماحستهااطمولتخاياتلما

ويمارسونهءصباحاومساهذامايعرقونهلهاكامالوالدوم

يبءذوابيكقولابصارهمعنويبعد3علييخقمافدعالدهرطولعلى
الدرةفي

ويموجحولهاالفراتيدور3لطميةمنشئتبهاماءنجا

الماحفيااليوجدالدرواهذباهوفالفرات
خراالوقول

سالمنسبئمحكمقنءجدالسابغةفيهصالرماحفيه
خراالوقول

ذايل3ءفضاسايمصجوة6نثلةوكاصموت
وقالسالهاحدهمافقالاسعهحرفاثمسليمانالىفناطاداودارادا

خراالازرقالارادابئعفبننظشيئوااالتنهقالكخرسليماال
غيرهقال3ايورايبمديداوأنماهيالاالبءمامنومحرر

والنبقالمقلرشالدوم1

المسكءوعامعامااصلكنوانالدرةمناباللطميةعئ2

الوسيعةالدرعالسابغة3

كمةالمءالجداليأل

ولسعةثرحولألصوتلهايسمعلمصبتلذاكطاللثتيالدرعالصرتء
الذيلطويألوذدئلصافيدرعءقضايالتبعالىمنسوبةوتبعية



العربعندالثعرانكثمابفدمة

حراالوقولجلوداليرندجوانماقابااليرندفينجماتدرلم

الفستقاالبقولمنتذقولمالمرققاكلئملم1يةهـ

اليسيراالنذكركلولمتعقيهيكرمماذلكواشباهبقالالفستقفجعل

وأنشاملوجدواهعاماطكمهذانفعانثمككفييدهفىفمامنه
إلخذاالسالميمنصاخذيامموالجاهليالماخربممفيبيض6المتقدم

تنيارااذيجبوديسملتحالابهنوبيهالنسبثعصيقوافيلهالحظقولنهوا

مخقدمعناالنحرافبيتظنانحضريمحاسناذكراومحدثاامدح

عفتكثانفيهمغزايتنطرانيجببل6بدويمنالغمقاليتنسبنياو
المقسطءقضاوتقضيالمتثبتالمنمنصحكمعليتحمثم6فهمقصديعن

4يثتركالعربعلوممنعمالمععراناللةايدكاقولايا6المتوفف
اسبابهواحدمنلكللموقوةمادهربةالدبمونثمءوالروايقوالذكاالطجع
تكونمنهانصيبهوبقدرالمبرزنالمضالخصالهذهلهاجتمعتفمن

ثلىوالمالقديمبينالقفيةهذهفيافضلولستاالحسانمرتتممن

المحدثحاجةاربماننياالوالمولدواالجمرابي6والمخضرموالجاهلي
هذهعناصكشفتفاذا6افترظاكرةالىاجدهساسىالروايةالى

الفاظتناوايمكنهالالذكيعالمطبىانفيهاالعلةوجدشسببهاشالخالة
وقداطفظايةالرومالكالسصعاالللروايةطريقوالروايةاالالرب
فيلكابعثنىشعربروايةبعضهاويعرفوثحفملترويالعربكلنت

راويةيبءاباذووانزهيرراويةاططيةواناوسكانزاويةزهيراان

راويةعبيدنيماهمشجثالشرفيالهءهونجلغيةجوهـبنمماعدة

يخلهألبيوموجاريةظهوالذيدستيةاهرباالنوفيفى



ءأالثمصتفاوا

ممهلبئيرومحمدجوراويةلحسينيسمعلمكماممقامةلهتسمعولماالعثى

وايهاشدثضسبالطبعااغيركحيرراويةوالسايبالكهيتراوية
ءسواأنهاواللساوناللغةفيثةمشترالعربانتاموانتاستئاساكر
تجدقدثمالنصاحةمنءبشياخهاملةالقتفضلوانماوالبارةالمطقفي

مقحلوتجدطمبكياصيقودنجابوجارعمهوابنعرامفلقاشامنهاالرجل

جهةاالمنذلكالخطرجفهلمنإبلغالثماعروالخطيبمناصعرعرالشافيها

البشرجنسفيعامةاموروهذهالفطةالقريحةوحدةءوالذكاالطغ
بالفماالتفاندهردوندهربهايتصفباالعصارواللهاتخصيصال

اعلمناانحتىالشروفخامةالمنطقوجزالةالكالمجانةاحضومينالمقد

والكتبالدوااللمرويةضحتكلماحفمللوللفريبروايةوكرناباللغة

هذهمعظمانلمتونحنراتمولفظفصيحوخبرلحلشعرمنالمصنفة

طبعباصحاللهاعانهثممنقولمحعوظالريبوجلمرويوطمفاللغة
بيايقاربيقرضاودهقميقولاحاولثمقريحةوانفذذهنواثف

لوجدهمعجمهوصالبةأسرهوقوةصاتهفيوزهيرالقيسءاممرىشعر

كاحلقلت6مطلبااالحمرالكبريتاصبمنمتاوالوقالعمنابعد
ءاالقدهلغممنواضرابهمدابوابئوخافهادفيءالعلمافايتماعلى

النايةاهلعلىوصباضعافهفيبوظشعرممءاثنافيظلدفيشعره
دالقصايءاواستقراوئلدواتكدشفليلصعوبشمتىاةثمدمعتعسرددسافر
االجارواسبابالجودةلوجوهواجمعواخمامتنللهمامنهاخفط
الالنيخافسداوريالعصراوفييوحضىمحدلوءالءوهووقيلأثتمما

الكثمقليلعلىازامجالببهياطلقرقداللينقيثهلبكيناقة1



وجنائهالشهررقةقواالمكنةالطباحثير
13

لفمالرواهجعلهمنوانقفىربالثاالحمتجاجوحظراللغةواطلطت
ئقروروالفغلةنقبةالمهذهسواطريقةالنمطهذابالفمافلتفانءالشمرا

ءالدهمايثملمضىفماوكانبالمثمرمشونوهوالعهرنيالواطدا

عاتعلىتجريالسلفصنتبعهاومنالعربكلفتلكظتكلفهويعبئ
الهئصروكلنسواهانسهاوالغيرهلفلمالمنطقوبهالىللفعلاتفميمفي
ذيادتكايةويفردتهذيمببفضليخصىانحقهومنمتطقهااقاماخد
خرج6نعةوالعالتملالولفضافلطيعةواالعادةتلكاتجمعتافاذا
ؤكتبلنذدفييختلفونالقوموقدكانمتياقوياجزالصااهقىكا

احدهملففويسهللالضشعرويعملباحدهمشعرفرقلحوالهميخه
لللقحوبزكيعتالطبايعاخالفبحسبذلكوانماغيرهمنطقويتوعر

دماثقلللطجقنرالكالودماثةالظبعيممالسةتتغاالفعلسالسةفان
اطففيءاموفىىزمانكلبخاهمموعصرلثاهلفيظاهراذدكتجدوانت

وجدتربماانكحتىلباوعرالكالممعقد6االلفاظكزهمم
تحدثشأشالداوقانمنمموولهجتهجرمميمامموفيونغمتهصورتهفيالفاعله
عدولذلكبداجفامنوسلمعإالثهصلىانيقالوالجلهذلكبمض
بتوهمآاهالنءورجزروالفرزدقشعرمناسلعىجاهليوهوعديشعر

ءومعفاالبدوجالفةعنوبعدهالريفوايطانهالحاضرةديلمالزمة
ولمحزلالمئيمالعاشققبليمنتكماكرئعرإلرفةوترىاالعراب
لزلألضدااليالطبعوانضلفوالصبابةالدماثةلكاتفقتفانالمنهالك
بماللواتسعتيحرلدهاالسالمضربفالاطرمنالرفةلكصعت

والتظرفلتأثباوثالقرىالمحابوادياعتاضرونزالحووكثرتالعرب
هذكلطامماءشيصللوصدواواصلهنهالالكالممنالناماخحالر



شعرهبعضفيظمالينكلف2

لغاتفيالهربماوالىموقعاالقلبمنوالطهاسمعااحشهااخاروا

وجدوافانهمالطويليختعرونرايتهيكماوإثرفهاهااسلعلىفاقتعروا
والغبطنعللغشنطشنعبمثعكئرهالفظةممتيننحوامنفيهللرب
والطوطوالطاطذبءوالثووالسهلبوالثموقبوالجشربوالعشو

علىتهبالطويلاوكتفووقىكوهذلكجمغقذواوالقوقوالقاق
تسممواحتىالتسهيلطابفيالحدوتجأوزواعنهالسمعنبووقلةاللسان

الخضارةلينذاكعلىواعانهمالركاكقوالعجمةخالطتيموحتىالممنببعض
هذمالشةوانقسختالربموتغيرالعادهفانتقلتاالخالقطاجوسهوال
الطفمعانيموكسواامكنماققواوقىالمثالهذابثعرهمواخذوا
اللينافىيحبيناالولبناللكالمتيستاذانصارتااللفاظمقماشح
6ضعفاتحلتهوصارماورونقاءصفااللينذلكعادإردفاذاضسفافيظن

ءالقدمامنمضىبمنءواالقتدااألغراباحدهمرامفاتولطفارشاقة
ايمافاومعتمعغواتمتكلفباشداالوهماصىرمنيتمكنلم

وذهاب6الحالوهفلةالطعمفاربئفينفرةالتصنععنوللنفسالمقت
ابهيرنجددجاسنكالذيلطساشباذلكجموبماكانلديااواخاللرونقا

بهيرفياالوائلباءاالقداالمحدثينسبمنحاولفانهتمامابيثمعرفي

فقالشعرهمنموضعغيرفيوتبجحيراللفملتوععلىمنهلحصلالقاظهمن

إلقلوبكوبرفييرنماوخجنادلالمماعفيممطنمام
مرضلمقدرثملمجفالتصعبفيوتغلغلامكنماكعسف

اليهوتوصلوجهصمنفصحملهالديعطلباليهاضافحقبذلك
وفنصدالغامضةالمعانياجتبحتىالخلتينبهاتينورضولمسبببكل

نجكلاالفكارلهاوارصدثقيلغثفيهاصفاحتمل6الخيخةاالغراضق



32امابكلف

االبعدالقلبايصلأالسمعزخاذاشعرهمنالجنعىفصارهذاشيل
دالمشقةءالعنابعدظفربممنفأنالقريحةعلىلالفكروكداطاطروافىاتعاب
اففسفيهاتهشالحالوتلثاالكاللقوتهواوهنءاالعياحرهوحالين

اقولولستقاقكلفجرهـوهذهلمجممتظرفااللخذاذاوبحسنلإلسماع
فيهفلغيرهعليهعصبيةوالهلشصوالتهجياماهاببمنغفئاهذا
اصمابئلةراهوا6عظيمهوتاالتهموواتحل6وتقديمهلمفيلهادنواأل

الرسالههذهصدرفياشزطهسحتنيمالكنالديعاهلوقدوةانيالمه
فيعدوتاوهأوعليليبهواطكمالعدلوتحرياقىاتاجااليحظرأنه
يوسففييقولانثرطهعنخرجتوالتمامابيقفيةالفصلهذا

وفتهفيمعرشاعرالرل

وبالنجبءبالبكالعولزهيرالمقابرعنفلونبش

الطيببقراطتفسيرعلىالءامعانيهكانتمتى

القاوبنريحطعايهيرثءللشعرمالفىوويهف

ارسطوليسيلوتابقراطتفميرالىاحوجاشعرفتصهلصبرني

قولهمن

ءاالشاهرلقبرهاصبئانهماالاالوصافجهـمية

هوقوله

المزبد5حجاريوىاخاضئزيااغاضجوئافاضيوم

القلوبريحانعابورفانمنوانجعدءمااقلشعرواي

قولهمن

العاذلينقولفبكوانجحالخشيناضشبنيشكييماخش



تماهايىثعروتنف

هجرايينلتلبهببهلتحرضىالهفهنعكيقالم
نسيبيتنيبكلتمنثارايتفهل
1قولهومن

ءالظبااجيادمنعكاطئتماقدلطالالرسومأنطحلى

ءالضحاوبههانشرنخوةءابها3ةذبابيخبهاشنست
ءالصفانينصالبينبذكرالليايهتدململيامال

ءاالبممنيبالبنواهلطرفيوضىالابينظى

ءالعزاجالبيبفاثلهصبريابنعلىالفراقلقدمللى

قولهبمثلقدحخاطرمنالعجبصلعظ
حبائبااطبيبكنشباسعافمواباأالكتماأياناأ

غرافاالااليامفيتفماكالبملنيسنغردبهقديدالعهد

العيوشربائانجلالهوذياليالهىاهدصبهقومعرلئدذم

كواعباصهنمنلييخيلنيرهقصليالزارتثنطكواعب
سوالباالسالبيهابتظلحرأوجهعناخسنءاسا

كوجماكلتللساريتوقدفيهاكايفااللوأنوجع
لهوقو

غالموالزمانغضوالعايقبغبطةاراكفهلارلكولقد

ايامافكأالنوىجمرطولهاينسيكاوصللعوام
اعواموكائهااسىيحوىاردهجرايامانبرتئم
احالمأنهموفكانهاواهلهاانقضتتللشالمنوثم
خلطبكل1

سةامالمديرانفيرالاللغةحمبفيهانصولممعنامانتبينلم2



53نمامثعرللىفاوت

ممةهـثماعرذلكمقواعمصافثالكالمذلكفيهيتصوربهيف
لوعلهوماالعررتلكاليهايقرنانيرضىيهفديوانهفيالغررهذه

ذمهللعدوبابافييعرعولمغهالعيبكسنمطعرهثنصنتحد

هومئرصليينااحدهمانوأتباعهالمجإمعلىاالضياهذاياتضومن
متممهالابهفيعدلالحصريالطبعيحاجهحتى6عاديهعلىوجارطريقتةفي

اعنهابيهاألفيىقاقاوجديدتالقصخاللفيانشدافاذاالخثبالبتويرممط
اختحوريماكةفصارشرصهولةواماممتضاغتوراهماالىاضيفواذا

الروضةبئءفيويختالعقداحسنفيظمملبهمعيجريوهوالكلمة
ويقسفطريتطاوعربمفيتمالسئةالعادهتلكثعارضهصتىاالنيقة
فلكاقدمقدماطالوةووالمماسنتلكيخطمسميكباخثن
قولهنهشعرهمنكثرفيابرتمام
دلالالقوسعلىالفراقااليجدلمالمنيةدهرحارلو

رجالتريدالدنيامننفسيفماشككمشانهاالرحيلفالوا
جميالكوناشاحرىالحبفيتاذذاانغيراجسلالصبر

سبيالاتيادبمالحلوجدالزاالياجدالسبيلاتظنط
مسيالاصاببئدخردمنمطباردالجموعالصعباسهل

واصيالبكرةعليمفبكتبعضمبهرىءاالنوادبهرتم
مسلوالالهوىأهلعلىشفاقوجدتهاالوىناماتاني

فقالالذمبعنعدلمثم
فليالالقليلماكانالخلقفيوحكمهالقنوعلوجازسلطا

زوالمنرليلماالمافيروفيوهمومهمهعزمرسنمن

المننموالؤصميوانياطمرالديلهذاعليكضبعرتراهفهوكا
اآطهللرساة



تماملبيشرتتفاو2

يقولحتى

1االجفيالاليضةابناليوحسقفرةمعبرايددللثه

3وذميالاهيوشوأولقاا5أىقهزةاهاقىالاهاقىاـاو

الطريقةوهذهفزهنثاطكفيواحدثاللذهتلكعليكفننص

هذهاستوفينااذاغيرهاوفيفيهاوسنقولالطيبابيعلىنىمااحد

اقصميدةيجيكنوأ6متناسققمققرنةاالبياتهذهتكنلمولوالمقدمة
ئعدتعامفانك6لشنهاواسترليبهااخقلكانواحدةحالفيوتسمع

قولهبينما

دموعاكونوىاكحرقةمنالفاضاثاالوىامرفانكادت

وفوله

5الغويرسءاالبولهااهدىيابجيرالبجاريهن

لهوقو

3الالاالسدفيآذيهاتغرقهممالمءلجا6اليىاهيى
اختارسمعتىومتىوتشهرفترفتقترنوأفغابتافترقتلكها

انيتظنةلبالتلهواحسنالتطبعلىوابعحهراالهذاحدثفى
نثءالخنضالموالرسقوالباللطيالريخقثالضعيفسهلابالسمحأريد

النامكراالجيل1

تممبئتشأى2

3االدمروالذميلىاالو3

علماصماولهبضموبجيرالداميهطووبجريةلمجريجمعجايا4
لرساالغرورعىالملالىويثيرهناعبلبنيءماالغويره
الثجاعليىاالاألهيملال

الثمجاعوهوألبىجمعوالليمىللموجلآلذي17
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بدوياوانحطكنانوفيالععاقعلعنارتفعمآاآلوسملنممبلح
قحافةنجيانتجرفبلغيوأنظرائهنصروسنسفةجاوزوماالوحصي

تذبانحداوالوامجرئطهابشرانولءباجراكاميوالنعمابهواضر
فالالمعانيرتبعلىااللتاظمتضانلكارىبلبعضهمذهبيحميعه

كاستبطائككءوالهجاوعدككووالمديحككاقخاركلكغزيكون

تبتهممألسقىتبتصريحدئلمثلضكتعزوال6جدكبمزلةوالهزلك

للمديحتتصرفافنخرتاذاوتفخم6شزلتاذافتلطفحقهفيهو
باالباققوالظرفالمدحيتميزعنبالشجاعقواالسالماخفانمواقعهتصرف

واحدفلكلآوالمداالمجلسكوصفلشوالسالاطربووصف

مارسمتلثهفمولخرهىدهجماالمرمن
بل6لنثرادوبالنخئمكلرالبمخقصبةلكتاادولشعرارعلىلبالهبهقمواهذافي

ءواقتضاوالتهنمةلتسوقافيبكخالفكتااوالهبدالفغفيبكيكىبمضايججا

برمئيتوعدتاذامنهافخموزجرتحذرتاذاوخطابكالمواصك
امصريحابيناعرضوالتهافوماالهزلمجرىجرىمافأبلفهالهجوفاما

ولصوبئبالقلبعلوواسرلححفظهوسلمانيهقربتوماوالتعريض

افامةاالفيهالشاعرولشمحضفسبابواالخاشالقذففامابالنفس

القابمنشيقالرللفظاموقعترفاناردتواذابظماوتصحيحالوزن

القدماةفيالرمةوذيجريرشعرفتصفحالشرتحسيغفيغنائهوعظم
اطجازكعمراهلومخغزليربالهمتيمطنيبيتتعالمتاخرتفيحتريوال

وسبكالفظافصحوااشحرفهيهوأجودبمنقمممهمبهماضراصيبوفاوبهيعوبهير

االقالوهلكذاكلزادهلقولكمنودشوانصفواحمانظرثم
المعنىاليتفضطوانماممماطالىبكتسقاالفظروعةفانفالنلهلما



يللبشعرفنللعذبألسهل2

الئكلفترفيصةالبالظهذافياالميومالكوالكشفانتفتيشنكند

يممتوالعنفعيهأطملوتجحبنلطبغواالسترسالالتعملؤزضن
الروايةوشمذتهاالدبصقدهقديببلهطغابهذ6غثى
وانقبحاطسئامثلةوتصورإلرديملجيذأوالهمالفطةونجله
ميجيحمقفترصاموتثبتةاللودخاشذلكتراقرقتاومتئ

شعربمعتكرهالممتبك7ختاداتتغأتمبينماولصبموفقت
ويتبيبنالجودةمراتباولفيويعداالخاربهريصدماودعثببي

كقولهفكرتهواولخاطرهعنوعنفالهبماوعليكاالخضفالاشمية

األماانمثلكاحيتاذاعدالويسهواكعلىاالبم
االثامااوكرهاالجرتوخىستئبنعلرهفياجمدي

مستهاماوقلبارقةءموناومحرقةبخدايقى

الالمايلهاركبفعلقرببعددارعلوةتءتنا
لماماااليعتادنافاتجاعليناطيففاوجدد

المدامافيهاوبعينيهااسقىقدبعثليلىوربة
لزاماواضماواقيناهآواعتتادلماالليلقطننا

تموله

غيرمقللالوداقمىاصفيك

01امواشبدارمناحسنارلكو

فيمتليايكطربيتادني

ويسرفبمولعاءبحبلكلفا

آلدهبمعىالمعنمناقكلردي

15تمو

ينفعلودعندكافصىاكان01
اجمعوصلكوبادولصدمنا

فاتبعفياهوبرفبويدوجدي
مولغبجككلفءاسافي

سهاداتعالفيظشريههلو



بتريالشعرمنالعذبلممح

هجرالكرىاذاحتىاسهرته
وعةيلينانادكءفووقسا

صاوعاللهوىنانزتعرولقد

ملكتهظالممنمنصنيمن
ودهسافمنهيراسماكنت

اسعادهعنونمتعنهخليص

ادهءفوصميمفيتتلقلباتت
قادهذلفرأيتوجنته

ادهودعسيراملكولمودي

ببادهصدودهبعدفبلين

وقوله

أوباالظالماذاآبخياللزينجايسريمايننثاجدك

الصباتجلبهالروضنمميمبهيجلمالكرىيمرصهاعالمجالممام
وهرحبااهالقلتواالايهصبابةاالولهتومازارني

الصباةالالخطواناةيرينيصماعفاباتبالجزعوليتنا

تجالماالدرمقاموتامىبضؤالدروالدرطالياضرت
معذبااسيرافكتغليالوالألطقأتاتاهضاماولوكان

خلباارقتقتاهـوانجهاماموعألمئيمتتانعلهحين
اتجاالكانانفمادالالمضىالصدودالذيأللوكنت

مذنباواعتباالضوآمنمانعااسألمحتىأسفوا

أواباديفواستعفىاليأنالهوىافأتبععنكفؤاديصأثني
ىقىوهلمستعمالمشنهراولفظا6مبتذالمعنىتجدهلانظرثم

مادهعندانثنفسكتجديهفتأملثمبماغرابااوتدقيقاو1ابداعااوعةصن
سمعمؤتذكراذاالطربمنويستخفكاالرياحمنتداخلكماوتفقد
فان6الظركءتلقاوممورةلضميركثملةاهاقىلككنتانصمبوة

ايهبسرعوالهوىبهيحلقوالتلبلهتهثىوالنفسنسيبهذاملت

قولهالمديحفينشدله



العذبهل

ىفىقدمنضرايببلوال

الحادثالهابدتءالمرهو

سوددختيفيتنقل
صارضاجصتةانفكالسيف

اخالاللهرمفتى

يحدرامنواعطاه

عرىخطبايمنفديإك

واخذاالسمعطافالىخرجثم

فيحالزدرأيككانوان

االزعااسبابيوخيت

بهتأنيءالمييريبي
علىاتمادىان5وي

قدسخطتبأنظنيكذب
ممنساخطالمتكنولولم
انتحلومةمنوالبد

راضيكفيورديايصبح

الموامعةاالحبةابغ

موقفلنايومكلفنى
الفراقاالسطككانوما

لماذنبافاسبهتولو

الحدرءالماللرنق

الشيىاشعرمن

ضريبالفغوجدألانفما
صليباورأياوثيممافيت

مهيباوباسامرجىسماحا

مستثيباتاثانلوو

قشيبابردااطمدوالبسه

نصيامجدكلومنظأ

وباأنتشصاوونائبة

ابالعفي

ماوبابشربعداستنيفا
تخياانحقهاومااليكت

اسزياانفدركوكبر

شغوبافالقاغترارلش

كذوباظنيأعهدوماكنت
الخطوباواشكوالزماناذم

اومصيانحطابهاعليك

جديبامحلعايوسارنقا

اجإلحبيباعيهمواثش

الجيوباالوداعفهيشقق

القاوباوافمجىالعيرناقاض

اتوباانفياسثكاتخاطني
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قربباوأمابعيداوأمارضاكاالقيحتىسامبر

وباءرحتىعطفكوانظريصحصقرايكاراقب

انسااشدبهونحنابنااقربالنهالبحتريعلىاحلتكوانما

تقعلجانسهالمماالنفسأللواتمااداتابهواشه6عابطباالقمهوص

كلوفتهغيرهشهرفيذلكفتصانشعتفان6الهافاالفرباالفرب

جريرولفانمدالمولدركافيالقديمتعتبرواشعرهفي

وادياتصءضلحانوىخااسيلهحالذيالواديأافياال

بمالياضصاططجمالوختوافرتأناطيارادمااذا

متدانيابهعاجيرةوامسوايتزيرالماطيانيخايت

ليالياحولنانصتمحيكونكانماالمجغدارفياطياذ
دابداالابصرلاذاواخرىرحاجةاضباااشكواللهالى

ادياءفومنبرباشعبةفطارتبالوىدالظعا1بربانظرت

يراألتمارياأا3حنافءورالنااكاوضحتاناراابعراوما

التجخابيامنهجرتيمانرىعلىالهوىاتيهإليلىكرتذاذا
دأعياعقيلةمنسعنالقلتالهوىبيتظنانلوالخلياي
بالوددانيادانيتومايبلعلهالماديفاسمعاصوتقفا

المداوياالطيبقداجماوانبهينشقنيتءاشاولوأ
ياالقلربالصرد3منعوحألتظجالفطالماتعطيانفانك

ءوللخبراتميملبنيخبراهومطموضعلمءالهاونوسءالرابفتحرها1
ياقوتمععمخاةءاواالدرينبتالذيالقاعمط

مرورهصرتالطيرحفاف2

الهطاسقلدياصرواورودهومنحتعرحلردتهءلالعنحألته3



ثوجرودلعنبنالهل3

الممامميااظذووولينشسنبعدماالطيراسخندنرحاق

ادياءقوعنكرةوجلىبخيربعينيمسنينياذايهحلشيه
ليمىخافياالجدالذيكغوانهوئالاغلبانالعذالنيويأس

االئيامنكجيرةوتلقىقرياىقىمنافىفيالتبفياحسرات

جاالمنقوةليلوصلعلىوافصلتللىاالحالفتعيرني

اجاداالليلمن3خداريأيخوضخيالهابعيدمنالياتخطى
مزايخاحاجةذيعلىصزاراموهناتكلفمارمنفحيت
فقالخزجمم

اضماياارفداركباذالمجالحناستركمثالفقرلعواني
قااللمطاخابىاناالرضمنعا3الصخشاللخرقىواني

الموالياتكرمونابعدجمريركحلهايغسلوالدمعئلىو
وألليامقاممنفيهملكفماتحمليثمالينلجيفردي

لمجايامستمرانيفدونكحاجتيدونمنفاستمررتتعرضت
ماليامالكانارجوإإليبالمنىاعطللمغرورواني

الاضاالانايتنتاعرمتفانلمححاجةتكنمالماخينت
كاشباقيامحملقطعضالقومحمئالسيشبعدماتحملنجادبأي

قناتماضيامنسياناعتقىبعدماالقعتطعنشانبأي

ورائيامنالجأتموحرزالماعدعميصطايهاألرااكأا

وأراتنعشمى1
ليضاللمظلموالدلجيالمظلمالليلاولهبفمللخدلري2
ءاخروقوالجمعالرياحفيهاتخرقالولحعواالوضالتهرللخوق3

العيدهرما



باطوءالثراستعانة

بممايامثرعنصوقابضيميةفيكمخيروباسط
عنانياجوادفمذواوايسطوامنسابقوجدسساآاذاس

يشفهامكانياالسنميكهنقءيردخدهءصريحيابنانا
قمعقملسانيااشىولسيفةتيالعظامفيلسيفيوليس

بياتفوتكماانإيااوخافاةمافيفبوةنحافاالاال

تاسصلترى6هنتاعلىوشخقا6بممالهاةالقصبأكائت4وأنما
معكثرةلبضمعنهاافهاواثعتاههامموماليمةلطرءااسشاجهاوازدوابباتها

فدتداولواءاالثصانكاكأوفاضواالغرالمحانياختالفعلىفقحصا

نسيبثذاتقصيدهتكاكتدالانكحتىاظرالزالنالجاضونوعيونبم
التيسءامرىقولالمهترتئججمضذلكالفذومتىاالدرفياالمنهتخلو

وجرضطفلوحشمنبنافلرهوتتتياشلعنوتبديتصد

الرإعبنعديبولاوقاباصه

3احورمنجإرجاسمخهءاعارهاءاالنموصأنهابين
واحدوالمعنىمنهقربطوتيتالبيينهذقالىالقلباسرلرأيت

االستعارةمنبهحسنمااالالديععنبعيدالصعةمنخالوممألهما

حشوالكالمواحدمنهيامنصوقدتخالهذاةلاكستفهذهالتياللطفة
منفالالقيسءاسالندبهرهفيالفايدةوماعنماالششيحذفمالو

اسعانةاالالموضعينيذكراهذتولمرجاسبمجامنفالوجرقوعدياوحش
وجرةفيالمعنويونمايقولهالىتتفقوالالوزنواقامةالنظماتمامفيبها

3جاظبارأيتوقدبعضعلىاالغراببعضمبهيطابفانماوجاسبم
عناالعرابمناحصيالمنوسألتءالظبامنااالكغيرهاأرهافلم

الئعاهروبلدالمحتامحورانقرىمنسلثاباقرية3جا2لهونايلئوى1

جولطلىا



3

البديعالغزليالثر

يحتفبيطقوبئوغزالنمريهوحمىعلىوالهافضالهـفلموجرهوحس
تخافانضلالعيونواماوالمرحالمنشأباخالفأوانهاواالظاظق
اشلىبقوإكالمتذلالمعنىالىواضافهالوصفعذيبهنممماوامالذلك
اليتهذا

بضايموليىسمنةيمنهفيفئلقثالنعاسأيقظهوسنان

ولوفاتتأخرنجميعبفضلهوسبقتقدممنصعلىبهزلدفقد
بعدتارنيلمفيهالمركءادعاءاالشصعلىوحظرفعارلالمعنىهذاطع

ضالتمامابوتزلوقدالصدقجانجتوالاقىعن

ميطصشهللذيفاننطثارسالحاسياللوفطوسمربءد
الناساحسنمنمنزلهدأنقيك3اشجتحثنماسال

انفاسيتقطيعالحاظهووصلمهاممتياعالتوصيلمركطع
ياسييديفيرجاثيقطعمااذاءالرجاتأميلباعيشمتى
واستعاروجانسقطابقلطهعةوصنبديعىءـمنمنهايتيخلفلم

قعرباعلىجمعتفقدلهاوصغزلهمنالمختارفيمعدودةوهطفأحسن
والقوةوالمتانةاالحكاممنيخهاثمالبديعمنواصنافااطسنمنفنودما

ماتجدهالنفسالطرسوارتياحممورةمنلهتجداظنكماولكننياهقىما
االعراببعمقلقول

فالفمارايخفةبيهابخاويوالعيىلصاجياقول

عرارمنالعثيةفمابعدنجدارسشيممنتمغ
3القطارغبورياروضهنجدنفحاتياجذااال

امحمقحاستعمج2النعاسوالمنةلماماظمينيهفيانومرنق11

المطرمناشبهوكىحابلرلمالبضمالمطار3



3ةاطثرالصظ

زارغيرزمانكوانتنجداالقوميحلاذومجثك

والصرارلهنبأنصافشعرالوماينقضينثمهور

افهارمنكونواقصرماليلخيرلحامنفاما

اولقريبالالمأخذمهلااللفاظفارخالصنعةنيبعيدتراهفهوكا
آلمعنىبثرقهواطضانجودةفيءالشرابينتفاضلانماالربوكلنت

فاصابوصفلمنفيهالشقوتسدمواسعامتهاللفظوجزالةوصحة
أبياتهردوشواايرأمثانهسوكرتولمنفأغزروبده6ماربوشبه

اذاواالسقارهباالبداعتحقلوالوالمطابقهبالتخيىتعبأتكنولم
خاللفيذلكيقعوفدكان6التريضونظامالشرممودلهاحصل

اففىفلماوقصدتحمدغيرعلىالبمتبعداليتفيلهاويتفققصايدها

وتميزهانوافىابةالضاالبياشمنتلكمواقعورأواالمحدثيناليالشر
البدتمفسموهعايهاءاالحتذاتكلفواواللطفالرشافةفياخواقاعن
تاالستعارةءفاذاجامضصدومفرطكرمحعودومذمومءومسيمحسنفمن

رزهكقول

للوقولءورواحلهالصباافراسوعري

الطثريةابنوقولزماكاالشمالبيداصبمتاذ

االباطحالمإلوسالباعاقيننااالحادثاخذألباملراف
مملزهبنالحارثوقول

3ةالكنىفيويلنالظاللبأطرافءالظباالتفعاذاحتى

صنهليلةالثهراخرسرارا

جمعوالكىيرةللظهوهيالتائلهوقتنمنلوقلنبحفاالوبباالفع2
الرمليكنىألنهكذلكوسيبرلمحالءالظامكانوموكناس



الحسمهاالسثعارة

وتولهالعقارريحانهاأعطتكنوامىايهوتول
الناساعينتخضهولمهءماويغضخدلمبصحن

وقوله

القبجحمأثورعليوهانوحالجىالصباطلقمعيتج
وفوله

مراااعاليبيهافيرتعلهالقلوبساحةباحة

وقوله

اطدقاعنةاليهراقمحامنهاقنادتبداواذا

اسلاوقولميص

بخجومحاقاتهامحللةمدامةءساكسرىبخيناعلى
نحبهالليلقضىولماتالقيامسلموقول

وقوله

نوالشمطناشكرياليجعلتاشكرانماااجزللمإنظاصتك

قولهفيلهتمامابيواممشعارةالسفماستعارتهبينفانظرك
سقمفياليرتقيانءروعاهمةفييرتقياروعضرها

قولهفيالمرياطمامبناخصيناللفظههذهخاعلمناهمنواول
الموضسئماخشجةمنوالمرتقبذلةالجاةبمتاعفلست
نماماببوقولالمثلضرلبانكاشفيصمعبقنوقالحفمنقريبوهذا

يقبلشىتجلللناظرتوانتقجتالخدمنادنضنقاباعلى
لهوقو

جاذبكلالمللثننءردايصابهوهوالذياالفثينوفدعلم



كالحةالستاره

وقوله

حليميتكسرفيالزىوكداقرمرالدهرفهرفتحواشي
وقولهمولدةحضريةتكسرلفظةانعلى

جليدفتىجالدمنوغطىحسصبرمنالدجىسرقبم
وقوله

جمعحسنهامنايامهم1كطارفةعنالدهرمهمويضحلث
تريوقول

باردالميلامنجنحفيتنفسلمااالحبةيذكرألريا
الجاليمفوقوله

غدااومنيحبياراحكددتالتاهةيدفيمنعهقىاذا
وقو

فييههكالدجعحابيشهبرقانتحتثمافالمهدجتواذا
وقوله

3المحبرءثعركلردا2بتفويفىزرتهودكاستبطأتاذاوكنت

المعتزابنوقول

المنوددالثامتلدخحذاريديتسرقهالعينودمعاقول
وقوله

الشققادحىاذيلتؤذفيحتىلهميلاالمسارواوقدخضعشش

وقوله

االحالمعنالقرىثصئودافاتهنااذاترااللو

السدوموغطريفجمعظارفة
اليمئدبركمنفربالمحبر3السطريزفويفا12



الحعئهرةلالشط3

لهوقو

واطفرالغدالدهاوقحتىاواخداألرضيلطمزالما

قولهفيتمامابيولطماللطمهذابينماوشان

محمالمونمعفهواطلقفيونها3اطلقيإلوردملطومة
قولهواسأبانازعوانما

بعنابورد11وتلطمجسفىالدزمنفتذريتبكي
السرقنقصهوعلىواالحازرحصلالكدبفضلنواسابوفسبق

وقولكعماجمذاللنقعىفجبربضبقيقاليتفياحسنلكنهوالمصير
السحابيصف

احالهامنوالرعديحدوالبرقاقبالهافيوالخصبمقبلة

طاشقاثقلمنصأنهاارجالهافيابدعانحطة

اذيالهامنتجذببمااالاستعجالهاعنالريعتجلها
لهاصمنالرياحوراحتمجالهاعنالجوفاقلحين

اذاللهاعلىدنمناالرضشمالهاالىتشحوجنوبها

مقالهاالىامنىبئؤالزهرحالهاعنتسألهاكأنما

زاللهامنبالريتممتحتالستقبالهايففىانوكل

صمجالهاعلىصمصاللانتهطالهامنالتربلقالصق

افعالهعلىدثيانثنىثم
الموصلىالسريوقول

المتوقدالبارقصفحيهذمغردالعشيلحناناقول

ظلعرانىايحونفارتجالهافيباخبةحالصللا

لهاولحدوالوجههحلىليلذاللهعلىءجا2



93هاثمبيالمعتعارة

موعداالألنجازيبتمموأصيمبهالالدريعنتبسم
ومغتديفبكعقودالمزيحلرإئحالزالالشرقيورهاوياد
اندممهاجسهافىالوردءبمايعلكأنماالرياحانفامىعيال

برديءالماالىيتظرمتىسيمنجنبأتهاوردفياجيوبثق
احكاكالصنعقوعذوبةاردشمنماواالحساشوقداصبتاطسنكءاضد

تمامابيبتولسمعتفاذااللنظ

طبوالالملوكبابوابمربتبمدايحالغنااسبابباشرت
بقولهو

ومروالهيتضفخالذكرلممنامرسالملوكإبواببينلها
وبقوله

لمثالالدياظفغثمتيديهاياديالدهرجرخوتمااذا
لهوبتو

خرقكمناالنامهذااضجتفقد1اخدعيكقوتميادهر
وبقوله

بردنيلهالمعروفمنكبدعلىالمجديزلهفيايكهملكالى
وبقوله

الزمنعلىءبهاصببتعضبلهءالرجاجردتحينتن
لؤإسالىوقول

بعصقرالعمنببياضافاصبغكبديمبيضةياعراضص
واحذراليهءواالصاواياكثيابكواسغق6مسامعكفاصدد

الحمقراطرقالغقفيعرقانلالخدعان1

لمداسشعيرنالظلوقداللتفالثبموهوايلثواحدةايحة2



للمطاقجنيس

ويكدرالبصيرةويطمعىويعميهالقلبءيصدىممافانهنحوهااللتات
اوقثلثبيهوهواستعارةاالسيظنهماالبابهذامنجاربماالقريحة

اسنوابيفولفيهاخكداالستارمنازاعااالدلمجدبهراهلبعمرليتفقد
انعرفانحانهعرفتفاذاهراظهروانتواطب

الخبمثلانالبيتمعىوانمااستعارهاشبههوماهذاارىولست

ضربامافهوعنانهكتءاذاشثيهفتدكرهكظهراطباوظهر

عنالمعمتعارباالسعفيهاثتنيامااالستعارةوانماءبثيءشييهتثلوبئ

ومناسبةالثبهتقريبغيرهاومالكهانمفيعلتالعبارونقلتاالصل

منأفرةنهمابيوجدالحتىبالمعنىاللفعلىامزلنةللمستعاردهالمشعار

االخرعناعراضاحدهمافيواليتين

التجنشفاما

النابغةكقولإوصافهايثهروهوالمطاقفهيكونفقد

ااألنحوالسأماثكللبعدايمجعلتبئءبالخرفااطرقواقطع
المشنفريوفول

وظلتءعشاريحتيحانةهـفوقناحجراليتفتاكأن

فيموضحينفينجانسموتاحفرموتاهلأحفرتبةءروولو

تماماببوؤلرجزيت

المواثلالديارإللمبروتمئلفيكلمهقفالدمعابطلولتطل
الحتريوقولطالمصراعنفيفجانع

غرببراربتغربمكنباالصحمولهملقدرثيتبانوصدق

ءاالعحاواالننالخاقةعنناهاوكنىالريحءاللحرقااالمعةاالرضىالحرقا
الحمجرواألم



ااالتصجنيساشوفىالتجنيى

تمامأئيقوليمالمشوفىاقجنيسنهيكونوبئالفاظالثةرنجانصى
اللهمحدبنىت2لدىيرتفانهالزمانكرممناتاصء

خراالفيمستوفاةنهماواحدكلوحروفويحيىىبرنجانمى

13خرواالفعلاحدهماألنالمعنينالفالخالبابهذانيذءوانما
القيسءىاميمكررةكقوللفظةطاكانيساواتجيدلمالمحنيانولواتفق
أجروثوبانشتفثوئاقديتهادنوتفلما
ابيبتفيكا2تجمرتثررإصوبكاادجمرتاافيبمررلىنة

البديعمناالولفعدانالمتذانكاخافوئناهمااتفقهذتاناالتمام
االعثىقولاالدباهلبعضفيهوضالفنيالبابهذاالياجفهاوس

عامربنيسادوعامىتعدهمفامتصداطرصان
خرايمواالرتجلىايمولاالألنعامربعامرجانسةدانهأقول

اآلخرلقىيخالفواراهةبيلة
اضجماالضبيعةقيمىضبيطاالفجعاتخيرلنابهق

التجنيسونهااليممتفتينرجابينجمعنكانماقييتانكليماألن
شهاببناالخانىثقولاالقص

شوارلحمحناوالسيرفءلواوحاملقدقتناءلوايءوحا
تنقصشهـماطواحدكلفياالصليةواطروفوحامليءبحأنجانعى

مامابيلفئوملهاالخرعن

قوإضببأسياشقوإضتطولعواصمايدعواصمنيمدون
قولهناما

ابحلوانحاشبهعيثيقدكانسكنالمجلبالضباألفقختفت
نزليدحلوانفيوالونااللفألنالقمىوليساالولمنفهو

خ6لهطلىا



للطابقهالمضافىاتحنيا

التريكقولالمضافالتجنيىوفه

التمامالللتطاولعلىظلمااعنتلمم11فمرايا
احدهماتجنيساولكنيعدانفردلمولواالمرذفيواحدالتمامومعنى

هذامنيكونوقدلمختافينفكاناباليملخرواالبالقمرموموالصاو

اسطمالهراومكنيااالضافةتكونوبئضافالمفردباإبهتجافىماالجنس

العميدبئأفغاالىقول4سحعتمااماحومننسبابمونوقد
شركاتيمرضيافقلكانوانتبصفقلشهاصخوصانفاىجم
بهاالتبستوربماتغمضمنموفيهاخفيةشبفياالمطابقةواما

موضعمموالستقصائهااللطيفهناتواثاقبالنظرااليزالتءاشيا

لكناليهالقولبناجرىماوقمدلماالكالمهذاخنهولمبهاملكهو

بماهواتصلاوراللجهفذكوغيرهالىءالثياحشاحوربماشجوناطديث

دئللقىمجرىجرىماالمطابقةاقسامهراثومنهفاستصعبهمنهانجي

فببرأسهالمشيبضحكرجلمنياسامالتعجي
الوليدبنملموقول

المثيبفييضحكوراسهدمثةعلىيريبمستع

تمامابيوقول

المالمميتالىالقريضمحيىانجعهابأخبباقلتؤي
وقولهرااالغواسخعلىىالرارضيلهوقو

مكانيالبجلبهلبعدمامناساحيممرفيداهالذيهذا

فيهالمطابقةتكونآخرجنىمنهءيجيوقدواحدبابهذابمل
البحتريكقولباليني

الرمننوعوالجبءاديدااالسإلابصا



ا3ثلصحيف

اعلممنحيثالمثوقاليويسريالهرىاعرفالصثمنتقيفلي

االضكانمطابقةابهلقولهوكاناجهلكتولهاعلمالقولهكانلما
تمامابيقولمنهوجدمااطفواالفاظهاكربومنطثافي

ذوابلتاكاناالالخطقنااوانىهاتااناالالوحثىمها

نقيضينالمللغايبخرواالللحاضرواحدهماوتلكبهافطابق

بالمطابقتمييزهءويسوعلمهيقمرمنيخدطوبئالممدقوبمنزلةالمعنىفي

سعدبنكعبكقولنهليسما

فغريبجهلهواماعينافروحاماحلمهنلقد

نااولوالجملةهذهفيجمعلهماوغرياومروحالوااطلمرأىلما
حتىفيهالخرقوالتعالتمقسيماضافكثرنلحقانلوجببهاذلك

االضربهفوتجديدإلمالهذااستيفاهفيوالالشعركرينغرق

الدتماصشافومنفيههءاممتقصاويحتملكتابالهسنقردقول
التمحيف

الثماسكقول

كرىاذبالتهالمغريدءنولم
وقرله

طالهبالتهتزوالىيعبز

غريفسليللىنه3ءالحصمداهرةدال2أشالشليل
وقوله

فتورمنشجلبفتونمنالرورالغزالهذابينيما

العغيرهالدرعلوالدرعتحتتلبرغاللهالثليل2البحتريهرا

غريفلسدويتالأالجمةافريفحماللححمةءواطممداالدرعالنغة3
االسدعنفاباكىلهنده



افمتسيم

عادبناسحمالمجلوقول

باطرق1يذلنلمممايمسناءاروفوقهنكايم

لكنيسالىفيدبهرناهاالتياالقصامبعضفييدخلوهذا
غيرهعنبهيشيزوجانصحيالهعلىبابفلهالتصحيف4ةامكنما

زهيرموصالكقوليكونوقدشيماكونه
اعتنقااذامانحاربواضارلبمتىاذاطفواارتمواحتىمايطعنهم

قممبكلاطقثماالمومراتباطرباحوالعلىاليتفقعمم
بممؤوناموصوالفصارالممدوحتفصيلمنقصدهالذيالمعتىفيمايايه

عنزةقولونحوهايها

انزلنزلوابضيقواناشدديستلحمواأكرروأنيلحقواان

هوومابقريخهتعكهازوجدااكانوانالصنعةفيفهذاكاالول

عليهوارتفعقدماقممكلعنتقدمثمقمبأناالاالوليرضولموفقه
النابنةكقولمشنوعةغيرمطدقةالقستنتكلوقددرجة

الفعازواعادىلمناضرقبةاهلراىمنعينافالمه

وشمافعاايىثفوعامواففلسيدااحالماواكرمواعظم

بتسميمتهاسحولستعافةمانعلىالتقاتجمنضربافهت

االوصافهذاجمعيقاربومماالسصةهذهلهيطلقمنرأيتوقدتقسيما
دوادالىكقول

العصبسمهريالمطاممر3حالبخاظيفمديالملىبدبع

لنؤوخظالحمهكمواخعلرالحمهخظا2الحرقسذيلهنيجعللمليى1

سمنواخظىطيرهخظيةوامرأةخاظوفرساكثرخظاكرضى

سمينايالبضيعخاظيورجلماللالبضيع3



51لهالشروبهيهووالطيب

افابنةكقولنوعآضعلىخوشيم
والقاببوالعرضوالمخبالطرفحديد

القيءىاسكؤلوالترصيعفيمالتقفيةإمدوقد
المشملحيمضطمرالعضباصمدمنحدرمنهمرواءاا

احدلكنهبديعادبهريأهمابعضتسميةمنءاالدبابعفىيمتغوبئ
معهوتذكرمجراهتجرياشباهولهالشعرحلىفيومعدودعةالعابواب

ضروبهايزوغااستيعاعلىاقبلناولووغيرهماواتوصلكااللتفات

ولوومثالوبيانشاهدمنمايقتضيهصانياعاليالحخنا6واصافها

معظهشغلناثمبذكرهالكتابحناوافحقهالطببابالبخسناذلكفعلنا
بعدهماالىوتدريجاهافىعلىنذكرهلماتوطةالنذهذامنابئوانمابغيره

الحاذقوالثاعرامرهلممالىوبخنزلة6قولهالمقبولكالشاهدليكون
التيالمواقفقانهاالخاتمةوبعدهماوالتخلصاالشهاللتحسينفيديئ

تخمهااالوايلتكنولمءغااالعالىشميلهمواطفوراسماعتستعطف

فانمكفطاالشهاللفياالثالهمعلىالترياخذىوقداعاةمصبفضل
كلالتخلصفيذهافقدوالمتينمامابوفامامحاسنفيهلهفاتفقتبه

احسنالمرادإخخاصقمافيهللتنيواتفقاهتمامصبهواهخمامذهـ

جلالرهذاوصمافنقولالوساطههذهفيماتكلفناهالىندلوزادثم
الجاهلىالقديماالالشعرورىوالمحدثكلبالنقصيعماحدهمافريقان

ءساققالمثعراانزعمناللطريققوعلىواجريالمنهجذلكبهسلكوما

ددهمكبشالرةمنافىتهىااصفاذااطفروأطمميادةوابئهرمةبقوابئءو
بعدالتليتامنوظرفاواستصمنماحاشعرهمسعىوطبقهمنواسوابي

ومستقيممعتدلملحوب2طمرالمجعازلمفاأل



اطيبابيشعرأ

ابهواضرئمامابيالىبهفزلتفاذامجرمحالفكاهةواجراهاالدرةاشتمسان

الشعريقعوامنولمقعلبيتايقرضوالمالقومانواجتهدواقسميدهنفض
اردتمافقداعطالثونحتهعواهدوهذهومذهبمارئيههذاومنإللبعداال

فيعليكالتوىوانالتممعتبمالكوسمحسواهمانعكوانوجهمن
بهذهالطبابيالحاقبهعايتكوشغلتلهانتصبتالذيألنغيره
فأنعليكهمطلبوقربذلكبذلوقدلةالجههذهاليواضافتهالطبقة

قصاحبكنفيمستحققللموسومقبالنقصالشرمنمذملخةالجماعةبمن

قدمفيهلهوكانبطايلوحيماصنهبسببمنهعثمتفدنفيواناولهم
اقوسطوالمولدكهنءالقدمابينالخموليىنهوكاخدهموموقعحعلونه
يمبئعلىقديمتنضيلوبينبينهنسبالبلكاوالحدثالمحدثبين
وسلموحزبهنمامافافضلعلىوافقكمنالمخاطبةهذهلكيعتعفوانما

حشمرهموتتيوحجكهودكيثءالءهوفشجعلبعدهومنمسلممحل
والشهاجاسنووابطربقدشارالطيبالبيتدعيالفأنكوبينكبينه

انماعقاثتباهتاونفسكدعتانماكتاديمتهولوالخزيميواشجع
وتجعلهنمامبابيفخلمضالمحضةالصنعةلهتدعحانامارجليناحدانت

العنعةنحوبهملتفانحظاالطجعوفيشركاهـلهتدعياوحزبهمن

بهعدكالطبعمنئمطهوفرثوانمسلمبخبةفيصرتهميلفضل
نصافلاموشللعدلمتوخياثنتاذالكارىواناالبحزينحوماليال

واسطةبعدهوفماتمامالبيبعااالولالصدرفينتمجلهصعرتتسمان
جلتابرواهالتومناحفاظمنوتسمعىقىمنممثرومامسلموبنية

ويخدهفيخسنطالبيتينشداحدهمأناتماخرنبعيبالاجمن
زمانهكذبءوشراعصرهاهلالطبعضنعممبذاظويخخارهمنهويعص



لألخريئعلىالمتدمينبعضهمففيل
7

تسايممنمرزأةواقلمحعالاهونتاللغضاضحةاىقولهونقضنفمه

الموصلىابراهيمبئاسحاقعنكطباألحسانيلولدحاروااللمحدثفضيلة
االصصيانمدتفالا

الغلويثقالصدا4فيبلشيالاليكفظرهاليهل

القليعتحبممنخيرونديشيكثرماقلأن

الميانعمافقلتءتنشدنيلمناطروانيحالديباهداواللهفقال

ابياتفياالعرابيابئوعنظاهرفبهماالتكلافىانواللهالجرمفقال

االصسعيعنمشهورقكىنظاورولههذامننجوالروضفيتمامابي
المتقدمبنبعفىتاولالىذلكفيالعصبيةبهمبعدتوقدبعدهومن

ألنزيدبئوعديدوأدابيشعرويقىالالعربانسياالزعم
علىعديايفضلمعاويةوهذاذلكيكونويهفجديةبليستالفاظهها

يقولالذيحمقولاالساشعرمايسخلةاططوهذاءالشراجماعة

دولدالبيوانشد

االعدامرزثهقدمنفقدولكناالقتارعدمااعدال

اليهاموسءالروهمحذاقمنماتوااالفاربمنرجالمن

عرأمادهـاذااموسأناةلدإليحينفيهم
بعدالوقتفيقبهعلىاالنصافغلبةءالءهوألحدولقديتقق

اصحابمنجماعةحدثنيفرجعيزويمويصغطيةالهءردافيخلعالوقت

بالتحاملصروفاوكانتقدمهروايةزمانتافينرفوالالقييرياش

هذئخنانحتىخاصةوالبحزينمامالىمنوالغفىءالءهوعلى
البحتريقوليومأنشدذاتنهقفيهالرنجالقلقاوقظقببالبصرقذالديوانين

واالذىلثرهرالثمراسة11المهملهنالعيبضماموالرالوقاراطلم1



التيمصيورياشالبحتري

ظرانمنأجلىواتهخاكليفقاتفارانالىنطرت

ثماناواياللموسبعشهر1ايجافارهاشدون

القياننتوقيلهنءسلمىاعرافعرفتولما
اطاثيانيابباالوغنىكماالبالدنجافصوبص

نجعيدانهاللوليدفقيل7وعالمالبدويهذانواللهاصنفقال

شعرهوايةلملىالناسوحفىفيهرأيهشفرجعفامحدتاعدفقال
يرهمصةباالستكأراصلوجديسيرهمءالءهواصححاناانصفولو

ممرحذفمجالهضيققدلفظبينمحصورايقفاحدهمالنباالبهاراو
الىوسبقغوهااخذقدومعانمعظهوحطر6علدهولكثره

فانبابكلتشنتحاطرهوضوجهكلفيتنثرهفاج6جيدها
واغارفالنبستصرقيلطرفبابعداجتازنهاوقيلمابعضوافق

ن6بخدهوالشكاسمعهقطيقرعالبيتذلكلوةإلنقولءلى

ذامالدسرلنفيالموجود

طداننليلىوايئناكليلىفقكطدانافىنظرت

الليشأمزلرهاودون

القنانوضقققنصدىاعرافكرئتلال

إنامنجنوحارااليامنووداتاالياصرخلفن

الفرقدانولتقلفقصتناولهاسيلعنوخفمى

الحاديانبااليابوغنىاليحمالبالدبخاقحموبت

مالمحقياقوتفقالاداناما

لئحىصحتهماأدريلزمحرلمجرالمالذكركذرالبحتهيلمحثديهلباباموضعلنطد
ءمنعشيهراوالظولياالعاافاالعرابلالضطروصلهالعدوواشعوالسيرمعااليجاو

قنهبهعايضاالجبالجمقالقنانلن3ءواعالالجبلذروةومطفهجمعوالقق
ظاهرمذابعدوللعنى



9ءكيردونالعرلعصبية

مصضافترعوان6ممكنغيرواجىاواتماق6ممتنععدهمالوارد
القلبمنواقربهلففباعذباالنيءيرضلممهماطريقااورحاو6بكرا
شحرهينتزيالىالتنوقوشهوهاألغراببدضاهفأنالسمعنيوالذه

يلرةاالستيببحضوحالهالدتممنبشينوشحهمهوتحسين

آلواونقالىقليل6ءالمانالشفئسفبيناليهلفظاهرهذا

حسانلفا6غشلموصفاخلفظزليجسالهابهورضيأصشابهـماسم

بهنفالتشغلن6يكذبوعذرهكاضاعفزتهلمتممحلممومجوبهولئتاء

الراىبذاوأخرالمازعقنيهعميواهلالمحنيبينتخظردمتماالطائفه
ممربخإلفلااللدوانماخصمكمقاالمقاملكلناالكبرظاطالفكانوان

استصنمنومحاتجهزعهبمخاواتدات6جاكمهصمدتإالذي6المعاند

تقديمعلىوساعدكغيرهعلىاطيفالزمكثمشاعرانصاففيرأيك

نمويسبىوالبحتريتمامابيمدحالىيسابقكفهو6مثهتاخيركلفكثمرجل
ببعضالطياباتذاذاضىالروميوابئالمعتزابئتقريظإك

الموتورونفرامتعاضامشضىرتهيتصرمنن5عدادفيواسيتهففمايله

المزقباالثجوأخذته6خدهوصحرعطفهوثق6طرفهفغضالمفيمنفار
المتنبالراويايهاعيكواقبلالمحاجمعليكيخيهبينروىثماو

طبقاتبهتقغومنءالشعرااوايلمنتعظمهبهنخبرنيلكفأقول
ومعإبيماكدورمنوصفا6شائةمناحدهمشحرلكخاصهلالمحدثين

وعدداخصمكوالمثاهدهحجيجكالعيانوجدتذلكادعتفان

يخهافارياكالدوالنواستعرضنا6نحاطبتكبهصدرنامااضافالمبك

قولكمممكقكنادليبككاانيحجزكواكدعىبينولكعولما

زلكاوامالمعنامالنايظهرلم

هـئ3طله



احدالوشعرالثاعرهاوت

اشحسنهالالمفملدااللهظاجدوانكرهلبيتبعداليتباقداعثرقتفا

لكقنامستقيمةصمحيحةصدهممقاوالجمغةمرمميعخمعانيهمىصولي
منورجل6بينهامنبالظامخصىفكيفالجملةمنواحداطبافابو

كلواتسحتاحسانهلزلمهكثرقلتفانادونباطيفافردفلمالجماعة
ممكناموجوداوشعرهحاضراديوانههذاقلنامحاسنهوفاثمعايبه

حشاتعرشلىبكللكثم6ونمسخهممونقابونتعفحهنسحبرئههلم
االضطرارلذلشواشوفيتالوقادكاكلنافاذافضايلعثرنقيصةوبكل

شصرهبتيهالىبكعدناادوالتايمالتبينووقفتالبهتاوالتبولالى
مننجدكثيراوقدالهخأكاكالمتاصحةبعدفضلماوالىبهاكلحاحض

القعمحدةةنسخقرىونحنتقديمهفيويغلوميولراابئتففمليخلاصحابك

بالبيالذياالفيهانثرتضصشفالاوتربياوالمايةتناهزوهيشمرهمن

علىجارية6ظلهاتحتواقفةومينهقصايدئخةقدثماليناوروق

التجدانتالفرأءوانتظارافيعددالوأالعلىالماخشهااليحصلرساثا
وققىوالفاظ6تمتنادومعانتختارابياتمنتخلوتصيدةالطيبالبي

عنااليصدرالوتصرفكاء6والذالفطنةعلىيدل3وابدوتعذب

بينوازتثمالتأملصنواسابيشعرماتتاءولوواقتدارارةش
نجاصاقدرمنظهتلهونخارههمنفوعددت6وارتفاعهانحطاطه

لقديمترىالانكولطمتاصقحقرتماشاتمنوألكبرتمامغرت

سضمفةكثركوابااضماهـوابنتفاوواتجحالالاخأعمشعرآمحدثوال
شهدلهالديالمففلواالمأمالمقدموهوالشيخهذاشعرهمنسقوطاواشد

ممتفهليتالسأبئانهدوفسرواالصعسدةعيواوظف
لهقوضروهل5دحقدرمنرديهنفصوهلمحامنههمعاي



نراسابيشعريد

يبمنرقالهـضحكاشوجهبصلهممايستسريحميك

والمنطقعدوهبسمعاخذتءامرعزيمةامضىاذاحتى
قموله

شانوالركنرأحتهلتقملكاتبلغياوتسأميالياألق
انسانتمثالفيالخلقتتجمعيسالمةالرحلايىتحطيمتى

وقوله

افضلاذاحضريعنيهءالشيعنمحمداالمينغابماكلعه
فضلاثبتماكاندونهلهانهاالخالفةولوالمراريث

وفعلعمافعلقولفقولهمافانكاناألحسالمجفهاتات
1النصلالفوشاللريعقفيهالهمكاجامعاللدياوللدتالفضلارى

بصالحعيكاشيخااذانحن
منابمدحةااللقاظجرتوان

شجرعنالطرأذودال

ضداالحديثمأزرضت

ملمكالىاسرىمنخاب

يدالىنمننالفامفى

ربأتممفانرب
ممةمايرثبيفاتقوا

تموله

نثنيلذياوقوقثنيمممافانت
نعنيالذيفاتاناناكفي

ثمرهالمرمنبلوتفد

ظرهلمتدانوغدو

سفرهمدىمعلومغير

هلىمنإهروفامنك

صعحرهمنالهيوقمسقط

حذرهمنالشرتقوىأن

قللهمحديدلنصلواالمريشةيثلركلوالواجيقحالهمرنسلعثقالفوا



نراسآبيشعرء

وقوله

يديرتماكشفقلتلوكبرفا

اجدلمهيصنيكممحددتاذاو
وقوله

اكلسبافميالىاشتخمثعن

ياهـالنزولفيعذراللشب

3دجشموساوفيمباش
عومااعجازهنترم

ثربتهاء11كصباحوعس
كأنهاحتىااليامدونهااتت

شعل

وتنثنى

تموله

هااابئ

قهاض

ونلقرا

المون

ءبلقاموعداوديةكل

ءسمافتوقمننورتماقط

قموله

والعفءالمابينتولدصبحمجتمعيوامراللقىفامت

3مرإلذهبارضىدرعلىءحعجافوائهامنكبريصغرىنخ

منكثبالنثمابالرىتواقىجوانهافيزإماكاشمان
والمالفبغيروكبرىصنرىينكرونالثحويونكانوان

14تهـو

البسعاءالماعالهاظذا

جوانحهاستاذاحتى

ومجتمعشتىمنخطإن
ؤوله

هالخجلفالخلشبيهزبدا

6أشملارعاخبمثلبت
والشكلاالعجاممنغفل

اصقمافيءالبركتمعثياممقاصافيفتمعثت
المطركرةللدجن2اليرمننوحوهرامخببمنتخب1

جلثفالرتلبىحلىالحجلهكحجقربواحدتهاحمحبةالحصىءاطصبا3

جل4أيللىالرعيألأل



جمىنواسافىشعرمندخيف

يالنجووتناولءالعماصافحضدثمعرهمنلمكالىهذاسلكنوم
االمهنحقيقولهياثةء

قرعااالفالسلوبهااعبراحتينداهفعى

ماخفتانجودهمنمانعصورو

صفعافباللصفعتهرابنيدهراانفلو
قموله

الكالالمنكيميثضحتاالمالمالرجل
االومنهااخثىءجامنألموالكام

الداحيوجههمنايا

ياظالممنكامالي
قولهوضف

اداراياقراال

نسرينويانفحة

يستانجدولويا

عاحمنوياكعبين
لفتاندافىويا

جمافاكويامسو

قموله

قموله

مترلهومن

الالهياال

الماحي

لالحيوا

عطارمسكةويا

راسطوردةويا

انهارءساطىءلم

ديخاروةويا

حكارالبةويا

3رشطاطنبورويا

للفراالبسوعنالثآقدغنيناعن

ذلكفليعلمقولهفرألوهلاتومنلماسبقفاعلغاثة

خليعوشطارحالقجيش2ألالمنبطالبسملوالداحيالدحو1



نواسايىمعرمنالصبء

اللصالمقوالكنالحموالهماوعن

بالكرايوتببوالوطاالفرشلعق

اللواامهبئالصيبالواليهقدم

والرداوالنعللةوالغابالماديل

والغناوبالرشوالطنابيروالطبول

بالطامردامةالمافييحثرإلحاس

والقداوالغزوباطوللىماليائا

والمنىاتعرفييطوفهنلست

دالقرىالمدنوفيالديارنيههءاع

الرشاأبذلأذامانمنراوعصوا

وقولهالمعنىوسقوطالظمءوسواللفظسخففياهقىكاووه
غيرمغضبمنعلىتغضبمالكحمدان

بمذبليعبرورةميمناحلفتفقد

المركبالكريمابنيامنيإبذلكفثق
الطيباللبهحراشهىشانياصمبحفالبمر

اصايرماعمثعتفياالتيتوقد
قموله

يداللهمنالذيذاك

قليجانبفل

صلهـأوليس9لىو
سذاومادو

بيتايخترقلم

القبولفيهحار

يميلالهشصوفا

يمبللوىاحمت

لخيلايثونخوتيا
رسولبودحسنا



اسنوآبفمنثعرلحى

لمما4بداحق
باحتيالدىه1ألو

جدأالطرفافصحما

يقعله

احها

لمود

زط

فط

حين

ء

ملول

لمجلى

يحول

ضحرمونالضفيهبونايح

لهوىاسمهعلىبذكريدعو

حياتيعلىفاردد

ؤزله

انقبااذاموضاكنتثى

الرطبااوانهفيكرذايذ

وقولة

وطممابعينعمنا

البدربهاكاحكىقد
لمانبافىوازد

ودهياريمعليوه

العمرعإتوقد

مااذاباألسنالب
ءوراورجركأمن

وقوله

لهوقو

رآكامنفراه

ءناصارفي

ستعدهليبتأ

جاررهانكأله

نجدهمثيليمنن
دهبراهـزارارداف

وقوا

بختقدصبغت

شياماوسلفت

يائزمفاسلقوا

اثحقنهاظ

بالماياكرو

فوهيهياعباسللفطرالمدفي

الزيهالمشطفيواسترطتاجرة

بخيهالمالنقدبيتمنهههفي

اليماالمعصوبةلهذهبتاية

مشويهانالعتاكلالالمدييه
3318



نواسآبيلكللألط5

البيوجدولواتبالوقتويضيع6االظرفيءاوصو
االلسنوالنطلقتبعارهلعصمب6يقاربهوحرفملهبيتالطيب

والغلطااحن1طلبفان6ويهمساوصجفة6لبهمثاديوانبهوصدر6بعبه

قولهمشلعاحهاخذ

زنديقوظرفمغنيتيهملكمحدثهكاسفوض

الجبارصفرالجبارياربي4إوقوءافععكن
تموك

الميونالطاهرالياالونيمنكانمنراليا
وتوله

وقولهءاالباهووانماصحجوجالسمنااليباهفلماخثيإ

لناسالالنزعذاكلثهالمالغوايقفليكنواذازعت
ممدثافيعدرهيضعفبهيرةوعاوابياتقىءالشيعنقىعهووانما

تضيقالالنحوفياالخالومذاهبيتسعالتأويلبابكانوان
قولهمحلالةاالفيلهوجد

تخاقلمالتيالنطفخافكاانهحتىالثركاهلوأخفت
الهوقو

نقانخوتمنادهءلفوينطفةلمالرحمفيالذيصى

يوصفانجلاالرييصفوقوله

البثعرحوهرغيرهرهصسائلهيخيبالالذيان
ؤوله

قولهزنالواططأفيووعفجللمييخهموقصاخةذخهركانت
مقنمتاليمتئوق1



ء7الثعرفيالعقيدةساد

معتوهااحمقاكانمنكلرأيت
الوجهاصارالمقدمماناشاذافي

تنويهاتوقهوضيعنذليارب

تشويماازيدهلكماهبوته

فاعالقمستفعانوبعضهوفعولمنمولمشفعانفبعضه

وجدهاالبياتشرهمنويغمقالطبابايخقصممنوالعجى
كولهالديانلبالمذهبوفسادالعتهدهممعفعلىل

التوحيدمناحلىفينءرشقاتفميمنيترثمفن
وقوله

مناقبمنمالكمابوآواحدىانهالهامياياتوابهر
ولهنواسالبيملىيئوهو

جاثالبالمويكنيعلقاشوالكاس
الزحامذاكفيوماتاذاكاعرفاناال

هجرذاالدهرفيياعاذلي

الذيصعجمنيفىءماص
واياكلهرافىاعلىفاشرب

جروابالسفاهعاذلتي

أمرابمهرصانيباح

لشيعليورأسارياضكنث
جاحدةبالمدوصة

طهطلى

جبروالصسحرالبئ
والقبرالموتاالذصرث

الدهرضايهافانما

4ؤوأ

يامصمنابثمااستمعي

بالدهرلاقىانيوذاك

والجرباطسابكافره

القبرضفطهمنلمارووه

هـن1



المعرفيالعيدةفاد5

االعقربيفةالموتوانمانقدبتإ1بعدوليى
وقوله

وخمرإلنمنوعدوهلمانقداءألصهبالذةكأقىأ

روامياخرافةحديثبعثثمموتحمحياة

وقولهالجنلديلثانمارويوتد

جداريوراهموعؤاقيبذتؤاسشكوايتيفقداانإلمفدع
اوراراهذىمازخعاوغىالىءاذةاراالذءارأ جملهوهـوريس

االخبارمنرجمظنياتجلطتنخلرمنواحزماحرى
االلمارمنارجافسواهمرصتقىمابهاجلاني

ثاراوفيمذماتجنةفيانهيخبراحدناجاما

إخأخرصببااالعتقادءسووكانالشصعلىضاراالديانةتاوة

اذاهذذفوالدواوتمننواساتاسميمحىانجباالثاعر
عليهاالمةتشهدومنالجاهايةاهلبذلكالهمانوياتابةااعدت

ممنواضرابهعاالزبعرىوابئزهيربنكعبنيانولوجببالكفر

ءوبكاخرسابكمااصحابهمنوعابوسامعليهالمحهصلىاللهرسوللتا
الثمرعنجمزلئوالدتجايضانناالميوابمنمفحمين

اطججعيكيظاهرتنمامابيشصرني1المالهذامتوإوك
صدفيودتصورلكواعتقاديرأيينفسكفيوياهداشىاندكدوكثر

إقولريخهاذقيوأصاة
ردالىأالالثربظأبه3دعؤضاصىابرايمبنامرس

عراحماشاثاالىلاكاشاربهذا12وناليا3اثلاديثوهوهاةيقربمااةبي1

دقربهالذمنيبالمحراليهالذياديخوالزندقةباايحعاالهاطورتهءاقوااحدتاشا

رعيهامناياملربعةبعدءلالاالبلررودالخمومرمنامىاط3



تمامالىسعورد

بالجلداالكالعفعلىوليىاذاستالخطوبلجدووعت

فديمعرشعنلهجانياذالوهجوتهمنالقولهأمغا

ديولمتههماواذاميأولامدحالامدحهمقكريم
االسدالودلدةهامنءواملونعاقيحرعرضعقارديدي

ممدلىفعذرلمجخطأمنيلىهفواوتكممنسخطيكفا
ويقول

ء9

صبحتاائبينويسفملمومن
ميةلمسىلسيصا1وقديخهم

فرباءـيصادفالأنذافآفة

قموله

تهاحلمواسزالووفدظقولا

ىاثرنكامناللحدوضقىلقد

ةبعيدلقرلمجوممباارجيكت
دتهاوالثرىتحتمنزلطلها

انبافىهعاجمعاخلألئقه

خاناالمظفرالمرهجعوفدهـ

ارباصادفيرصالأنذاوآفة

باجمسهشاوتاجروحاصمن

حباهـاتماصألحاذكأبالوكانو

والتوبالتءبدينقلتنتد

أقابواالجوانبينمترللها
بقولل

بعدماعنتداااجءاصاساارى

وغاهـابالدافينجدكلتن
غيرمحاذرراالساريأيهايخا

3هاومخلوالمثلىمهايعه

بهمواوممبمخليستحماهب

هابء4انتدئروافاالمجخان

بمالذراعرقمدتاالساشلحالقهاوالذرعييطتهاذااذراوضاتجاالمرذرعا1

الللواحباليناواحمعاالطريقوهويهعواحمدماومهايعدرتعفت12

الوافعالعلريقوهوحبالجمع



تمامابشعرمنسجفوالجيد

ويقول

واخوافيعديةاسوتيواضبمنزلةاقربوافي5الودذو

الئانيدهريفيانكرهمبمفاعرفهمالمذموماألولدهريفي
جهرانياالرضفرفوافيوانفهمادبيابهماجاورتخصابة

ويتول

الندهـفاتهاذالنصرمتامتقيميتةندالطضعربابنماتفتئ
الدهرلهيحبممنبههديءلفقدالدهرالخوونابغمقلثن

البحردهطوفيقبراقائهباميعةمالححاباحتماليويهت
ويقول

هاديالمعروفلمةيصهداكجداالاطريقاشبهتوما

وزاديراحلتيجدواكنواالفاقاالفيسافرتوما

اصالدافيركافاقلقتوانمافيواالءعدكالنمقيم
ينحعلثمالمعجزتصرفااهذاويتصرفالعاليةالدرجهذهفيفيترتى

ويقولاكراببايالمقويمىاطعالى

االنضاجنيالناسالتيابديبميملأصالعقللطاصيمحت
ويتول

مالزندنصرفتقطعتجديالىءبيالدهركفااليمداال
بلؤل

األوجديالشدفمالزفئيوماصاجةدتعبلمفهاوكان

اماالبمقيهناشةواقلزنىمناسقطافضقاوجدلوواظنه

العربعدمعهورانمخالنيلوجدشدتم1



أيثئامهمرمنلسجف

لهمقول

ذاككداانالدخضاهديكراايكرانماواننم

فداكانفستكونحقانابلاؤكدنقيئضريطال
راكاالألظريادجمكانبرأصانغاصبلكيفصدريضاق

كامقلاذنجتالناراليوالدمعادمبامقاشايذهبت
ويتول

قليبناترضيعوحبيهبيوقىاخيهواهمنبخفمي

هـنفىنفسيبأنظتتحتىوصبرتشفنيقدومن
ويتول

متتاعبدوسحرالمنبسلطانوتاستنيليتسمت
النقوسحبيحتنمنهماطأتشالقسامفالقسبم

فوساكاكرىامنتملىلاالتاذامحظقاسممتفالذي

حبيبوأيوينسبيترلانرلهتصوكجفاقهيشهدادريولست

وحدثغرغالموهوهذاعدوسقابيتعكيفبالفاسفةتعطفيس
المسىوانلهارالعويصالسحخرلمزف

ويتول

مسمومدممنوىفىحتىجوانحيالممثتالينيبرحلم
ويؤل

ءيخهاوالرشاالدلووانتاخوانياعرضحاجتيلثأأ
يهـتول

ولقنايراللمحيااحيضا

محموفايضاحيا

محراثاتخالهالعجاجتحت



ئمامأبيشعرمنالخيف9

ويقول

رجيمبثطاناجلهاميتغليحيفنهاطرب1وتمنى
ويتول

3عينوخلفمالءالخجاحيثءامروالظلميظامولموي
تنياواخرىءرشاومرةمحراثاتارةودلواتارةالممدوحيجعلفهو

جريرقولسمعلماذلكعلىجرواظنهرجماوشطاأل

اذكنشيطانايهويننيوهنغزليمنالميطانيدعؤفيايام
الموضعينبينماتفاوتواشدالكالمينبينماابعدوما

ويترل

الحرماشيخكموالدهربالبفغادكلبابكملزماناكان
ويتول

المهراقبدمعكقليسةهاتقرعيانعليكلحرام
السماعةواخرىاياتحضيفةمنشعرمتملممنيدهتكادوما

قولهثملءفجاالعويصوتتغالبدجطلباذا

يردلموحدهءالقضاانلولقتهيوملقدحررتلعمري

وقرله

الحسبصامتمنماكنزوهرتهمعموالهمياكلوالن
لهوقو

3اخدعاوصليقاالمهغكانوربماالخليطعقبهمذلت

االحلءالنجا2طبهيطبخالذيالقدرومومرجلجمعوللمراجملتبلىتمنى1
والجمعالوريدعباتنشوموالمحجمتينشقساالخدح3اطوتواتينالمحيرفى

للعنقعروالصليفاخدعهقطعمنوالمخدوعاضاع



36تمامابيشعرمنلصيف

هاااليخوأحدفقيوابياشلمعدةفيفرددهاالخدعبذكرلاووقد
قال

بياالءالزمناخاعنوأالرخيااللببشحرقرحةءسا
لوظ

خرقكمناالنامهذاتاصاخدعيفقدمنقوميادهر
وقال

ركوباداعصغادرتهضربةأخدمجهفيءالشتافضربت

قولىفياحنوقد

مائلصاخدعيظاهنميلهفاوحدشالوحياالوما
فقالصفحاابحتريدبهرهوتد

قاصديالمطيصفحاواعاقدميارامةيومادكاركف

تراهالذيعإلموفيواطمنالحالوهمنحعفى
14وقو

خرقالجودقدازاسأالجودبرازذكلررمنالمء3لوإتفب

وقوله

وفاأاالزمانىفكأنمافخصدعوامزماءكانواردا
تموله

نشالثممالاءصبهنباءفاحطمكلهابخوبآالتولديك
مثلاراكقإاالىالطبعوفارقكلفاكعلىنفسهحملنقاء

الصشاالرد2صالوالببواسعةحالفيايرخيىببفيفلألن1
شحاتجعلهايتنت3اصاهواالبلى



ممملسعرمنفالس6

قوله

سبلالندىلوكنمشمياألضحىبلىالسببلسيلاالصبيل
لهووة

اطؤنشدةمنيمتلماذلماتافاالماحبهاطراقيلولم
لهوقو

عجولاتقكطرمقامانجعدهاقباهاماالتيابعد
14وقو

تذبمذبامافيمالظونالسماحقفالتوتذهبمشبهذهبه

وقوله

االبالرضىمنكملالموووضىبانترضىبأنيرضىالالمجد

فقالاليتهذاينشدعهسالموصليابراهميمبئاسحقأنبلقا
نظنمماألقربالشعراننفكعلىقتشقلقدياهذاله

وقرويتأدبحضيمانهانسيبالبدوووتثبالتعجرفرانافأن
4قوبمئلكءجامكلف

دهاريساءبالبكلمواءاشصروانجعثاالاطلخمقدفلال
لهوتو

3قومماوزميلهامعدانماووشيبهايعضيدهافشمقها

دمرسجمعوالدكالريسمتقرقتوالدمارءعشداظدمرءاوثعوأظلمطلخم11
وموالمظلمأكبىجمعدهلريساكرالغبىايتكبساءعثواتمممابيديرانوفىالداب
مداناالقرابقواثتاكاوالوثيجءالهدبايثبهنجتواليعضيدنقالمطالفيق3

شحرواتزمالرفيقوالزملاالبلتممتطيبهنبت



ممملقدمشعرأبي

لهوقو

56

اسافالواثذرئاتحلفهصثذباباأذاءاالشاأن
لةوقو

3دردبيسداهيةرداعهداويةقاصوحمادث

وقوله

3بدالموهللعنقفيربحرنإمعوايقذراكعنومزحزحاني
وقوله

جمصافعيصاوقدموساضدموسايخحبههـءاالذواذويفيمقابل

6وقبلىاماماواتخذهوعادهديدياوصله6عاحواستهرذلكملىلوثم
عةيعرضلكه6اصلهإلىحنمتحضراو6طبعةعلىجرىبدويلقلنا

خليفةيمدحوهوويقول6جملةويتناساهصفحا

5غلقجرمهفيلعانقواصاالعفوللذنوبفيمازلت

6القدوالحاقامسوافيعدكانهمالبراةتمنىحتى
يتمنونالبراةانزعمبلداباألنبالعيىدونهوانفردالمعنىفنازعه

عرالثليلالعاىوالذرتفعاردقلولقطعبانمجرااثنبمصلحالحغيالاللنخمالشااا
ادحرمى3عطمةداهيةودردب5ءدارورداعهاالحمقلالخر2أل

حميروللمنملوكيرادبهمءااالفراالبديبدءوالمرالداهيهوللعنقفيرالصحراهفي

العطملللثهموسولثعداالعلوالعيعىذاكوغيرنواسوذييزنبذيلللقبون
وللظلهرمكلحذشعناانهشكوالصريهرللغداديهالاشخينافيكذا

ايتماتاعاحوابائهمعنأالتاهفلوتعلطماالمحذوتان
الكعهأورتمالعبارةتتقيموبهذاالخدبلابقرلمةذللثاخذوقد

الذيوتبهلىلبلدوالقدءيااالبراةاليالجرمهعلقضىايمهجاغلق15

ايضاببطكءصياالصيروالحلقبه

جالىطط



تمامأيىسعرالمعقفساد6

انفرادهألنالممدوحعلىذلكفينقصوالعموهايخصيبىيذنبواان
تمامابووزادالجانيوخطأالمجرمذنبذلكاليسببهوانمامتعذربالعفوأ

تكفلهفيباالتاموياصوارفدهاليليصاوااليتمأيخخونانهمفزعم
التمنيهذاعنوأغنائهمالرفوبثالعدلافاضةمنممكنوالممدوح
قلبهالىالقؤطووصول6نهالجهدباوخداالالعاقلاليجارهالذي

مداحهيعرضانالجوادمفةمنولي6ميثتهعلىأضمكاءواستيال

ويكلفهماطالءلسو6ههمالهوسمت6بهآمالهعاقتومنكاوقصراده

فقالالمغيثابامدحوقدالرذلهاالماني

امسوسانالوانهامآالتيبثاشكمنءالراسمق
3جموسامسعيكعفضمنلهمخيروالندىالبعثاشةان
ابلياافالقدنفعتنشتبإلتئالعفافاشابأنلو

انعلىءؤيدهلكانمنهالغضوقعدهجوهارادلوعنهشحريفاص

يختمثموالثقلالبردصفاتمنوهماوالمحودبالجموسويصفهاعفتهيذم
فييقولوهوهذاكفوابأزائهويقههالةابليىيفربباناإلمر

التصرفقيوالاعاالفيحتلوبحيىمادحغيرذإكثل

لمصنفعلمثهبووانتعنيوجهشمعرضانصجبالحمري

ومعقلنوالظماتجنيءسومنجنةالطالقةانىقىاوال
متللانجاحااليفيهامنشورهمطويةومودة

التدخلخايقةوطبكرمتخهمنكاسناوبهايععلان

تهللومابوابلعاجادتمطيرةالغماميةصاشفلرب

مثلهفيوبقولهوجهاكاسنايعصانبتولهتحاملقدأنهعلى

جمدالردجمى2طيباعذبامرماا



ألألءالالجودوالاهلثطمدالعراهمرف

الصدورتطومحعليهءشيايالجيراللطيفااليدريليم
بشيراالمررممثرفيالبئرانالعنايةمعفتطلق

وغديرفروممةببذلفاذاكاروضةالبشرانما

الضميريجنماعوانفالمنطقبماتجمجمفتكام
وقولهبالطفحبارهنفهذاتعنويعبرماتعصلاحسنادهمرالىفتوصل

الحممدعبدالىفارشدنينحووجسميالزمانالىشكوت
نماظوالمدوحونءساءالروفاماءاالطبااليالجسمنحوليرشدفيوانما

وقولهاالحوالصلألحعندهمياخمس

طابىبنغمةيرذهااذالمنجونهايجنقكادعطاياه
اسرهافكهاوالرقىالوذلهاويتمىالجضونالىيحوجهابالهاوما

الطبابرإلهماضعلالطالبنغمةبهايختظرولمضالصهاوقدم

االهـتالقيانفيانفقتهطالبلوعداهمالءوعطا

مسلمالالمعنىهذااناستداولوقد

اتدانيابالمؤالاعرضولولماصهماسأاذانييعطليل
هبهاالضابووقال

يتديانائلهنبغفامالءالوماتركنااذاوانا
يميناابدافروفهوفهمصنبغلمنحنوان

تمامابولوظ

سائلعنصفاقاالفيتائلشردانوازععطاياهصمحتط
قموله

نفسمعيبهاوصألتورئيتنى

ينهوتجمجمهالكالمجمجم

ايامزانتنطرتماشوكحدلي



ئماهأبيشعرفيفادلعنى9

طابافيتاانفياألنفقتهبقولهعليهمالطيبابوزلدوقد
تموله

جمدهفياالبهادبردأناالالذوبمنالرييأفع1فلتا
يزيدوافلمقولغيروقالوايخهغهـيرطريقاليتهذامفسرصلكضد

ويهفالريقضدمعىوماالخطأالىالخطأوانافةبالمحالكدالممالعلى

ميألقعذوبهاناعطاكوقدذايبمادونجامدهفياالبهادـرديكون
االبهادبردالريبعدوهل

اوقو

يغدادالثطلشمنواملرفاظاابرالزأللءالمامنالذ

بعمىهبوباوقدرواهبهاالرياحكثروهطببغدادطرفةالشمالفجمل
وقولهالريحفيالظرفمعنياعرفوالاظرفالرواة

بلداهلهعنيضقلمكوسعةاالركطونورحبمدرلو

االرضضيتهباهلهاتفيئانماالبالدجعلالنهفاسدالمعىوهذا

تخططلمابالداننعلمالبالدونحنتضقلمصدرهاتساعاشصتلووانها

لبالدكئيرةتتسعاالرضوانقهاوضياالرضسعةقدرعلىاالصفي

علىءوتدىوانماتوصلهاطعلىوهيايضاالمدنمنفيهاماوالتساع

العمارتوظهرفيهامايستديوكرتالزمانبهااستمرفأذاااالحاجةقدر
لهااخملواالوسعتوعرأصفسحاجاورفانضاقتاليهاافاس
ذلكوامكنغيرنهايةالىامتدتحتىاالرضاتسعتفلوالضيقبعمق

مقاديرهاعلىهاينثماالتيالالدتزدلم

العطققاطعوالناقعءمايخاالصؤفيانقرةالقلت1



لعريالمعىساد

وقوا

96

الرقة

وبالديمنزلطعنعايقليصلهشهراكلهافيسبون

قولهفيدهراالمدهرجعلممذكاللكلنجعل
اثقلعأيهليدهرالنكرالدهرشطرهمالوحملتحملت

15وقو

بردانهفيبكتيعاماريتحلمهلوأناطلمحواشيرقق
اقاموفدوالدقةبالصناقةيوصفنماوا6بالريوصفالدوالبر

آخرموضعفيوالرشاقةاللطفمقام
فقال

ىيراانمنايقلقد

بالريوصفالوالتد

اوبكثيبالنعتفيببقف

وقوله

العقدءلوءنظمهالولدققمعنىنابتالسمععلىاذامرتال3
ذلكفييامبهمايحعليهاواليفتخرالالنظمدذفيالآلليومناسبة

سقملمنيكونوقدنوافىوالرونقالصفافيإلآللييشبمهوانماال3

تجانمااالعرابتنظموقدءلوءاللومننظماادقهوماوصغارهالخرز
بهرارادوانمانفيىجوهرصمننظماادقوهوالجظلبمن

وقولهعهفزلءلوءاللوثبهافادهالذيالسبب

الخالخلعلهاجالتوشحالهاصميرتالخالخلأنالهيلومن
ألن6ولةءوالضو6القصربنايةقوصمهاالخمربدقةوصنهااراد

خرواالوالبطنالددرطرفيهاحدىويوشحاالتقخذمنءيوالوشاح

يجولمنحالويهفالوركعلىويلتقياالكثحالىيتهاحقالظهر



وشرعالتااليممعنى7

عنففالالبثرمنهذهوننوهلشحهاوعاتقهامنالالخل
اطسنالىتنبان

قموله

الحاسرالعلماشدرىرامنجرعاينقلمرهنءشالمنيدي

انرهنءشايديميلنارادوانمابالنظمواخلالكالمعدةلحذف
وجههعنالكالمحالاتيبولزفافسداالكالمانكاشعنلحذفيذقكانمألم

وقوله

االيمزفافالمعلىمنزفتوقدمعلىالبكرمنحثئ
بكراوانماهيقدتكونوااليمالمقسحمفيللبكرمقابالااليمملفي

أتهاسماتتاذاالرجلوكذلكيمةاتغالمرأتأمتيقاللهازوجالالتي
لهازوجيكنلماذاايماتكونقدالمراناحدهماقوالناللغةالهلوانما
ثمنكىوقداالايماقكونالانعاوالثانيقطنكحتتكنلموان
لنيلماوالزوجعيهابنىبكرغيرإوبكراكانتطالقاوبموتخلت
هعلافهصلىالنيقولفامازوجهابعدموتنكحتاذالمالمرأةأيمتويقال
ذهبفقدنصهافيتاذنكروالبولهامنبنفسهااصإاليموصلم

وجعلواوالبكرالشبفيعاماااليمفجعلوااللفةفالهرعلىفيهالعرايون

اصحابناذلكوابحكمهانيالثانيةنوداظةبحممنردةالثانيةاللقظة

ءثىيوجدفيوالعنهيحفظوليمىالثيببااليمادالمرالمحأنالشافعيفذهب
الطيبفججدواحدمعنىعننعاراللةفيوالثيبااليمانكتبمامن
غيرهعلىماكمقاستخرلائبهلطشالفكرفتوصلالمطكيبمولكنهيقاطر

علىمعطوفاالبكرووجدوالبكرااليمدبهرتضمنالخبرراىانهوذلك
المعطوشوالمعطوفتغايريقضياللغةوضقةاططابظاهروكانااليم



7لتااليمعى

هذانفسهعلىاليعطفءثيالاناالمماناملعدظاهراومنعليه

يخالفمابواصتيخرجمااممالمافيوجدفأندالمضماهـاالصلهو
وامييخصمموميوجدكالدليلهتابعالظاهرعنفزائلالقضيةهذه
االصولموضوعاتلهيزكفالاالمربهرادوخبرالندبعلىل

بمذاكنفسهعلىءباشييعطفالوكااللغةحقايقعلىبهيعترضوال
وعلىنفسهعلىبهمعطوفايكونالنهبعضهاهوجملةعلىبهيعطفال

ممرونيءجابدادهمولوقاالتاهلمنقائلإلولوئهآخرءشي
الظاهرمقتضىفياالضغهراحدهمايكونانلوجبزيدابوواكرمط
منهماالمعتوللكانلفامحمدواباعاقألاللهعبوجدتقاللووكذلك

االصلعدهتقررفلمافالمهوالمسمىيكونانامكنوانهماتغا

االيمنجعلعليهوفوالمعالمعطوفبينفعلاليهتقودهاالدلةووجد

يزعممنقولهذايعترضوليسالثباالاالبكارغيروليسالبهرغير
تورللمخالفسامفقداطقيقةومفارقةالظاهرشاربالعدولأانه

احدهمامتقابلينظاهرئالخبرفياننقرلالناالداللةهذهفيانمازعة

ظاهرواالنيالنكاححرمةمنخايةصعلىانطالفهاوهوااليمحقيقة
ينولمانالظاهرهذانتقابلفلماعليهالمعطوفالعاشووجولبقيز

وعادقاالسنعمالالخطابالدةواستسمرفالعااتغبدحدهماارففىمن
االفارىوامااصولهامنإلظاهراولىوميحقايقهاعلىمقدمةاللغاتفي

يخالقنيمناصحابخامنكانوانانمفردةااللفاظظامرصمنالرظأهر

يمملواليتمعمصاجملتهماوتبييناليهاشرتمااالفصاحوفيفيه
بعفىاصبتهفصلاهااةنبنآامنهنبذتوانماقصدناهالذيبالفرض

النكيرووازشبينفياالفعيوبينبينهقهجعتمامابعلىاكرفىمن



لليالسخيشمشعر

بمخالفةالصريحمناصمابنااليهيتمرعمااستحسنولماططأفيقولها
مستقماعلىدبهرتهالذيالمعنىووجدتالمردودهبالثواذوالتعثبثاالنة

الكتابنسقالماعودثماليهفاومأتلفظهفيبهلممرحووالمعقولاللغة

اثتهماامنهافأغفلهماكاوانتمامابيهفواتمنقدمتهبماويهني
خصصتوانمانمامابيعلىالنسالالطيبالفااالعذارفيهالبغةاذ

الصنعةاهلواماميالمطوعينسيديبينلكجمعالتماموابانواسابا

فانكدرمنيصفلمواحسانهما6زللمنيحمهمالمافضااانواريك

عنوالدرياتاالتغنيفمالجينوان6ومقغعبرةفيهمافلكانصفت
انككلوجمعاعووتعملتاخفلتالمحظاوفقكرايتكوقدنونءيوالقوم

6بيتابيتاواشعرضته6حرفاأحرالديوانهذاوتصقحتواحتعمدت

ادعيتتمهلتهاوالفاظ6تلقطهااحرفعلىردلموبطناظهراوقلبته

بعضاووصنتواالحالةاللاالخاخرىوفي6واللحنالغلطبعفهافي

االصتعارةفيلتعديباوبعضا6كةلروالضعباوبعضا6ثةلغثاوالتعمفبا

البيتاجلمنالقصيدهفاسق6شعرهجعلةالىالمممةبهذهتعديىثم

6اطجةاشياقبلباطكموعجلتالقعيمدةالجلالديوانونيت
قولهصتالشهادةتحانامقبلءالقضاوابرمت

اجمعالرأيبعضهءوماقلخززمانهفيرليءجزالففق
لهوقو

جاهلبيانهعلميويجهلجهلهوهويجهللىجاهلومن

وتوله

قالقلينكاعيشفالقلأطثىلذيمخاملفقلقبالهم

شوللثلعلثمدروشلءئاجمعنيتلمتاظلىاكدوتلوقداالعئىقرلوهرنظير



صالحيصصمنلعفيف

المأكهتنثانبغثوليىكوإمتيتغثانعثيعاة
وقوله

الحقالالذقيةبغبروغبريكيراللغقدامالخرغيريا
قموله

3العنامظامنوهرالظمتودفيتابةتحلىلمافلظمتء
وقوله

فالجودالذمحخلفوالمنمسدفهـهالغيثيرتجيبدونلىولست
اضفاندوصمنللبعضوالجماعةالورصمنذافيوالواحدا

الفمثهبلضعالمهعفوالضعففهالضعفييعشحىالضعأل

الهلمالمدكبثروجدكومنهموانتإتأنىقحيل
لهوقو

راقغيرخهاغيرهاءراجفنىصشالتيثيقىيهف
الوليدبنملمقولمننتعجبزلناماوقلت

مسلوالسإلسليلهاظتىسليلهاسلثموسلتسات

ملمبيتفأنساناالجنعهذامنديوانهفمالالمتنطءجاحتى
وقوله

شهفاهاضروفنالةعضدالدوبفارساباشجاع
وقوله

فيكالابخكعليوملكفوقمسبطرالزرواق
المعللهنطاصىوواحدهاالشكايا3نطاسييعللها

نواسابيقوكوشلىلطذقاطبمبإبطس2المتلالمعبطر
كمرالعثلتبلوالممفضلحسبتمولذاالعثيركلطهيفضلفضلهمالربيعل

هج51دماطه



3

المتنبيشعرمنالسخيف

الحجالمنالقبورلهاتعدالواتيوالوليستكاألناث
النعالنفضوداعمايكونتجاربخازتعافيوالمن

لهوقر

ميآهاوأوهواهاواعلمحاسنماارىالمناوه
دوقو

االفاففياكالكففيفاقيهيقيكلبكفالزندواال

الخالقذاعلىبعضيشتهيزمانكهنوفيهافت
رقرله

حاثيحشاهؤيهحاهفراصقعلىدمثقمنمبيي
تموله

طهاياذالخبزااليساويمنمعيالطعامأشهدوربما
قمرله

اويالسراممافيعفالءلهخرهافيابماشغكعلىاني
لهاتهايقللمنفسكءبداوثفاالعارفاسحظقال

وهمتيادءوالفووعينيلساني
لشركلهاذابئحدياالووما

وقوله

ندالشطراسمهاذااوداللواتي

شحرءشعرفياعمنلشعريواي

المشببابلغمنصيسمىيخاشليسالشابفيوشيخ
تموا

يذوبااننفزعقصحنورقيدبمنالممدتفزعقسك
ومملىوناىنائىيتال3رأىمقلوبءرا

بالمناممنهاءرابماتفهويهذيءروءرامليل



اتنيثعرمنلخيف

نسلهالمالسيفانتألوشفي

تموله

الغمداكالميفمنهوممالفرب

ط

ؤوله

األرضاليالبلوخقبلوجملهفطامهقبلالتورابليفطمه
ؤوله

يتخرقلموالملبوستخرقتمستمتعابهالدهراذامالبست

قموله

ضهاوعرلجومقاطولإغرئم
نويسةاالللينيكناذا

عةجاتدخاشنيهلملطعن11اذ

ولهلدسيناالسابعفىكانااذ

لءاللجيوشثروبعلى

فيانكينفعكفلمغذاه
وليمثدظفيدلملطمناهو

لهاوطبرلبوفاتالثاسففي
ؤؤله

جابلمفعالفكلابيههأقىأقىمفكل
وقرله

القعاالمممفاسقهاواالربوعااعطشهاالقطرملث
دموعاوالتذرىفالتدريالمديريهاعناساظها

تروعاسواعدهاواللارتجاجالهارأيثماستاذا

العنيعاالعضبكاتألملينوالدرزدرزهأ
يعاالزندالفجعهاضيظندملجيهاعدواذراعاها

ريعاابراهميموابنثبيرانملجريقولوااواحبك

لرله31يايتالءىلحدحذفتتتالماياتا2ابالترلمالورالمجموا
الصنتللححمالفالعنيعفبوللهضرورةعداهوقدلرتبه



للحنيشعرمنالمخيفى

معاوالسمندةوووالدتيوحفرموالعكواضسي

والشركفهالخيرفيجوادست

وئايلشكرينوفيوقوفين

صشفنادامشلهفقدناولما

صدلقاالمحيطلبحراوألجلس

وقوله

قموله

سممفاانلدهرأودآاسمو

وهموشكروقفيلهفنا

لفقدواتجثابمتكااعليفد

سقفقهفوومنتحتمفرشومن

تثوله

صلصالمنالرجالوطينالوردالنبرمنطهرجل

االوماانتحيثالنامىانما

ضاوعهرعببينيستكنأال
ادرايهعناالوهامتشقامر

وتوله

تموله

نخالموضعفيبناسس

يحسناالاناالحسانيوماوال

لدفىوافيهاالفالكلذيامثل

تموله

جمواملالشوفانعامملمنجفونهااغطيقالعيواصمولذا
اللفظهساعدلواستخراجهاحسنلطيفمعتىالىتغلغلقدكانن

قموله

دالئلاالغرالحسبلىشميمبهابهماليحفخونوهمجص

يفخرونومموفخرتثيمبهمضختتقرلروالنالكبرلعخ1
حبيبقولالىئظر

مجتديكلعليوقفواموالهطابرعياصحمعرضهفق

ريالبقولولد

وقفاناسعليلهماوطاالرضىفيلهماجمال



اطيبلبإصرمنلسخيف

اصابطيبمااذاانتالطب

وقوله

اناسلاغتمستاذاانتءوالما
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فتبيت

لهوقو

يخهانييسأدمسثد
قموله

1لالنضاة4هالمفياسآدط

3فوأدانجالعلىاقامهغالومالومكويكارانيكفي
وقوله

3الجنادليديهمنقطنوآخبرامشهمصائبالناسخسارماني
تموله

لطملبهاءالنهدشرنااالرضىعنحلهحملنفهتواليفلوال
قموله

محمدانتنوالقوابوكالبريةآدمابوونيافى
وقوله

الواشررالححافخإلناشتببرقعالجيالالتهواسترذاخف
وقولهذابتفجعلهمكئرهحاضتعليهانكرلماوفلت

اليتمالجاهـتمءفالمويتههمبهيأنالمزوأنءاالعزامذل
وقوله

جمعلىرنسكقىنفيرصقلأنهءائدماحقنعنتحرج
بالرغموالحاسدولكبثهوتايوسفابنابنالدهرياطوعاطفا

للهزالءواالنضاللفازةوللهمهالثحموالنيكلهاطيلتيراتأدا
الخدورالستوراطبروموبخدلجمعجنادل3وذمباقلعانجم2

باالممغبههالنهانونهذفالناهمنالثمابةومطعانقجمعوالمواتق
سيوبهانثدللفصييمالعرفيمبشلهرلقدجحدوكوالذينقالكلنةالمرصول

وكأورائهممنيايهمالالعيرهعورةاطافلر



الطيبابشعرمنالمخيف3

اجزتنيثمالقرنضربتمااذا

نفعهخصالشذالوكافايلفم
تعجبااعنيواالرضوفايلة

فيكماوصدركلؤبفيوانك

بناولودخلتالدنيافيوقلبك

لهوقو

بالكلمشهةميذهألييمدفى

1الدهمالعسقرامهكمنلكا
اطلممنبرقرييمثيءامصعلى

سعاالرضحةسامنانهعد

جعقىرتيهفمادفيهلجنباو
وقوله

بالشادوطةاكليلتااحادفيسداسامأحاد

لهوقر

البعادقربقرنجاوقرثالتدانيبعدبهدئاوابعد

بينحذوهابهاخذىغيرهامماوفياالبياتهذهنيوققدجمع
وعقداللففلوعوصاالسعارةفابعدوالوضامةالثقلونينوالغحاثةالبرد

ضجحتىالتعمقعلىوزاداقكلففيوبالىالزيب8واساالكالم
الفحولفييعدبهفوقلتبعنهىفياالحالةلىوابعضفيالسخفالى

يقولمنالمفلقين

القوآلذاااوسقتاجريئجنتهافلمانفوسهـمجمدت
االصاذاربزلهوبلبدمثابهبلكقداسيرافغدا

االذافارسالقوالمعنرقابهمبصربانضهماعجك

كلنلويقولقايلآيقولالكثيرالدالبقحوالدهمالقاشالظهربقحالقرى1
لعظمهثيرالقلبييزركانلومكقدرنفعلثعلخصكس

اللثاعرقولويلأنهابمدلخوفامنلثوعليهأجودماالأقوجمدتثياحديللوقالء

بالخبراليقينالديانجرىذبحناحجرعلىفلرانا



للعيبابيشعريقممنلس

3كلواذاالىكرخايالنمابادفيالثغورؤذاالمارةطلب

3ذاذاواالالمحبرنيهااوظنحلوةاالشةحسبفكاثه
14وقو

اشقيساويفسداالطونينقيإيئفيغايةتصوربثر
ابلبساباسمهونطردابدابظاالزمانمنناوذيامن

اتدإيافاحذرالمدلىكزفانخقددراعليكنزتافي
ايشعروسافاجوجلوتهالكانطاكيةاهلعنحجبغا

اناووماويسكناطابويياءوثرهااقمرراخيرالطيورعلى
لهوقو

حمدعزرزمنباالطتابكمابعضملءمووافي
القرددمرولبعىومرويالقطنخشنلباسهلسري

وقوله

والسننالحصيبيعدالفرضعلىممكلرءاأللمبادوالالكمامالق
والمننبالمجدبداتاىالهكامماعرضتالمجرشفيفهن
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وقوله

التجعلإلليدألنكعدهليبالقلبكجعل

ادبغدمقربتمنعلىشومياالكرخايامعروفةواادالعرشبسرلذلقرياكلووكرخايا2

لزايبااالزاذالطيبابدووانوكطالتمرمنعانفىواالذاذالبرئي3

الححمطترلمهءمدر

الدرينثرعلىرارأىفيامنالدريادرماشمعليكنثت
الروممطابنقولالىينظروعجزه

آخرهافىالشريقرأاتحاجةمنماألللول

ءشاعرالثعرونيجردةفيترتأيبالذيكانيتم



الطيبايسعرمنغيفلى

لهوقو

االلمواليكنىالذيدسمىضيوفىالهوىاابايكنىلذيمافلصنى
لهوقو

االضدادعلىسلطانهاالحبابعلىليمىالوشاةموص
لةوقو

ببازيطيرماكلوالهـبالروذباريالبزايسص

3بروازووحوهرمنكانجمالمجدمنلهفارسي
الركازوصاملفظهمنقوتوالياوالدرالؤيدفكان

سكراالهوازدونمقضمالجمرواطديداالعاديتقفم
وقوله

القيسنهبمنالمجدباهلاولىافهباهلىونهبنفوس

الكباشالنعامجمنلكتبيئيأنيوقبلالنطاحزلومن
هالمجاشالنيطلىواولوكانصهاسرتخمهـلكلتطاعن

بثاشولوطقوانعمفقلتصروااالميرفقيلخبراق

للعجمملوكاحدلبررزابروازاي2لعجمبابلدةالمحدوذبارنبةالروفبار11
معدنهثطمباللىكلزرالرهباتاعروقواالملوءاللوكبارالفريد3

االغىلىقواليمنرمذاالبصرهرفاروكوربينالالموبالياءالتممهههالثي
الرواهحماالحالبواحجارهليماساظاكنتأناالرضحديديعض

العتابابيقولومثه

بالجهدسحرايقضمنبابالالرىمناتللالللطاياكأن

حمرعلىوانكنوانباطااشجعوجمعثطبهتلذايقولاقمطسوادالعرقوالنبيط5
اآلضرقولالىيخظرافهرءبلدوراشاد

نزورمقعةالعترواهفراخالطيراكلماباث



الطيبلياصعرمنلسخيف

ويقول

ءابناهذاآجرنجوماولوكاالدبلرلكمممتقل

ءببفافضةمنفيهاأمواهامنيخرالذيانولو

ءالسمااوفياالرضفيبمكانتمنىانعلةاعلىانت

ءوالخضراءالغبرابينمرحوالبالدومادالناسملثه

ءسودانيرةبشمىشممىاذرتكلماالشميفضح

ءالقباحضاضىامنخيرضاكوايضافىملبمىالجلدانما

ويقول

الطرطبهوامهضبهالقومانصفما

مخلاالمهوهابيهرمسوابراس

رغبهههءوالبمنخراهههبمنفال

محبماالرحمةماقكوأنماقات

مذبهعهنفتكاالذباباماصنت

رهبهههءضرتتنخرتبهاونحت

رمحاوحربهحملتبعدناقليالوان

8

ويتول

الثريشعلذيحقبرومن11مناردتالذيبلغتد

اليتسيرانذاضتصكءوفيالدارالىترواذالم

ضعيفةومميإةلألفماهيألتياسنعمااللذاءالشراءكزوهووفك
فاكتستبهامونايلقوافقتوربماالتكلفعلىدالةالشعرصنعةفي

عليكاوفيريفالثذاحقومنالبيحينهذقفيقولهمثلفيماقبوال

وقولهذاوقتك

جاايرطد



الطيبشرابيمنللسخبف8

ءاحونسلهاموالدغمتالعلكالللذمنهوذامنيمنلولم
تموله

يحمالهخوفهالفريسةدنعىالليوثكالهحرمالذيذاعن
تموله

معهودبحرغيرالالجزرفطذاعجبفاللهيابوان
وقوله

وابرهجذهانتالذيذا

وقوله

الئمللوجهاألقدامعلىقفاهمقدمالددمقذاومأفيك
تموله

راجياالذيالوفثوذااليهالذيكثمانقاالوجهفاالمسثابا
تموله

سرورفياركنارسفينحن

نهانافائلفالكلما

يرصميالدهالذيالصباحذا

اقتصادهذفاآلخرصرف

تموله

المهديفماذافالهدىوأالفهذاهديهبانمنالمهدييكئنظ
تموله

النقدمنيديهفيصاويخاخالوعدبذاالزمانهذايعلنا

وقوله

الجاللذافيميتةألولطراالناعيناولوهنا

تموله

ابداهاالزمانذامناومعبأزمشةحظااقفأن



8ابيسعرمنلمضد

اتموله

املتهالظأنالمدنيغرقذالذابركاتحلفت

وقولهكذالهصافهذا
ماسعالالطفللهولتفيبالخيلركضتلواليومذاوالىفبعده

اضاففيهجدتشعرملوتصفحتولوومنقاسأفةاهقىكافهو

ظصجاهيةدولدنعدةفياءتجدالوانتاالشارةهذهمنبهرهما

الغلطممبيلاوعلىواليدرةالفرطفيلكنبهااستعانةكثروالمحدثون
كواصنافالمايبقمونمنفيهماعلىماقدناهلهاصتمناومالتوالفلتة

معنىلغر6تصفالموالترتبالمتداللفظلهيحتمليهفالقبايح

االنتفاعفايدةولموماسخراجهفيبالتعبوغرابتهشرفهيتيبديع
تولهباسآعهاياذيءبازا

مهاجمهلشناهوالدمعتسعدابأنطاسمهاشإهكالربعكاءوفاو
هاكزمءوراافيشكالمفرطالهايالوالنعقيداأللفاظوميرصهذه

وضفءفتثهاافاحتىءالباردالغنيمةطهافيواناطكمةمن

بانعاذلىياعءوناأنعلىحصلنيهاموايةليالمطومهرصترهاعن
انكاشجوآلهازددتتدارساازدادوكالشجايدرساذاانيتممعد

ءوبهااللتنلحالوةلهايضيعالتيالمانيمنهذاادارصهاشحاهالربع

النمبهويفمهدألجلهايهلهلحتىعلهاويشح6االمتهاللورونقالطغ
ضءوويقدمتمامهقبلءبخبراالبدا5ومتعالهاءالبانبويفصلانظم

كماءوفاوصحتعقيلكلىالكالقىتيبالوزناحتملولوويعوصويعس
ملشمهاشجاهتعمعدامملربعبانكماءاووفاوممربعطاسهاشجاهتمعدابان
ساحمهاشقاهوالدمعقولهفامافيهايناشبالمضثونالمعنىهذالظهر



المتنبيثومنالمضد80

والربعوفاوبهاظلوكأنهاألولعنمنقطعوفصلمستأنفصطاب

قووكنلك6سجممااشفاهكلوالدمعطسممااشجاه
بالتنادالمنومدةلتنالاحادفيهداصاحادام

وقيانهاغرمىازمحووقدسداسقولهمنهاالطعنلوجوممنفيهتعرض

معدوالتوهذهوعنارورباعوثالثءوثااحادرويوانمابالصعن

وممداسااحاداافامانهومنهالقياسفهايسوخوالالسماعبهااليتمجاوز

اثنينواثنينواحدواحدعنبهعدلواانماوالربوصضهواحدمقام

يقولونوانماثالثوهذاءثاهذاوالثالثةلالثنينيقولونالولذلك

ثالةوثالثةاثنينواثنيناواحدواحداايوثالثنىومأحادالقومءجا

طةتقومواانبواحدهاعظكمانماقلتعالىاقهفالانالةنطقوبذلك
منملاابماماافانكحوتعالىوفالاثنينناثنايوفرادىعم

ومنهاأرباوأربعاثالثاوثالثاأثتيناثتيناياوروثالثمثنىالنسا

ارتءاطالقاألالىاحتاجباالدحتىووصلهابالطولوصفهاثمالليلةصغرانه
منكرتجدلمعزاهالذيامخنتاذاوانتواالستمهادالتناولالي

ضسذلوانيساويوهلواحدةفيليالستامهذهليلتااواحدة

عليمقافيةتعقداو6قصيدةبهيقغانمواتياسهالووجدمطاوعاسمحا

عثمروابئعالخكثيرارادانكثروعارسداساخصبالهوما

االمبوجالليءاراداستيفاانهمدعادعفانستاجتماحمناطولإللمي

بمرهضعفعلىالخابهاستدسبعافكملتوالواحدةالعنتفيافجمه

االسبوعاقتصرعلىالسابقولمفأينستالواحدةفيالستالنبالحساب
واصزالوفنيحتملهماإقعىبلغوولالطولفيالمبالغةيريدوهو

الحبفمعتوهعوملتففلالدعاويفيتوسعتفانابظميمبههما



مهةالحكخثيافلسرعملى

واخذدتصدراالمضفيفيلمجلهالمختارمنطايفةتناولتحتىالميلبعمق

يفيتهبابفهواباباهذاتازعفيولشاءالرديمعفجعلتهالجدمن
هاداصتثعلىمدارهوانما6اليهالبرهانوصولويصعب6يخهالحجةمجال

لحفللثرممارسهاطالتالتي6السيممةوالطايع6اصافيهالقرليح
11نقابلوانمامههظىوعرفتنمييزهعلىوقويتعيارهواثبتنتده

ماصلتةالىمخالفاذاصرناامبالىجتكونعارضخصمكبابمردعواك

هذانتولوانتفأماوالماقضةاالحالةالىونستهواللحنالغلعلبابمن

عنوقلىالنفعىنجوبكنفيفاخامعسفمتكلفوهذامسحتردغث

واليحلى6بالنطروالمحاجةابفوسيحبباالوالو6اليهالقلبارتاح

بهويقزوالطالوةعليمالقبرليعطفاوانما6والمقايسةبالجدالالصدورفي

حلواواليكون6محمتقناءالشييكونوقد6والحالوةونقإهـامنها
ةتجدالصوروقد6لطمارشيقايكنلموا6وثيقااجدويكون6مقبوال

اموموقةمستمالهدونهاواخرىممقوتةمقيةاالمةوالخلقةخةا

لشتباهعندويستظهربمركهم6خمأيصهافياييرجعاهلصناعةولكل
اساقبةاالبياتهذهمنعددتهممافيكونيانانكروما6احوالها

ومنها6عليمالضبفمفاماغلبوانباالحسانالحقةممكيراألختيارعن
انجظعهواخلتيمبهقىءذماالسبمكخانهماونها6التعففيهافىمأ

لمثرهاكاوانوالبردالغثاثةإابهخرجالتعمقعلبحملماومنها
كوشيهايحستهشهامإالواحدلكلنجدوكناوضرفهالمعققبلمنيأت

لدفالاناياهمكواكبهاطالبكالذيولكن6ويسددهيعضده

تهملفاللتوانالرحمهعلىالسخمتقدمكلوالاطشةفبلباليثة

فاشاألهيبالقامنلالبيهمتحسقاصفرالعدلعنونحرجبئافاالنع



68أطيبسعرلمناقار

الكثيراالحسانمنهيحمدالمناليسيرالذنبعلىبالعثرهيعقدان
وكلمقندرتالطجبجاشذالىعلىتعىانالندفةثرايملمنوليى

عاصنهوتنىغايتهعنهاضرتلفظةطههفيهايسعدهلموقصيده

للهنوةخرهءاشزالعدلمنوالبهرتوقدوروايعةااليماعوقدمالث
تنفعهوالاالورهافلةلمحطهودن6المجنمعةللفضايلتقدمهوالالمنؤد

منواخرخهالفحولطبقاتعنتهاممقطويهفاباهرهالماف

السبقهبلهتملمولمانكرتهاالغاالبياتلهذهءالمحسنبندووان
لقوله6االختيارصحيفةباسمهوتعنونالنضالوضال

يدامملليوماليوميكونوحقاختهاالعينتففلالجدحتىهو

اليدايحفظالذيبالحرلكومنعهماالحراركالعفوقتلوما
نمردااالصيمممرمتانتوانملكتهممرمالكريمانتاذا

حمسدالطصيرقمالذىفثلتبكتمحسداطسادعنىافل
مسدداوراعمعروممافزفىحمثهططالسمهراالاياوما

مردثاالمادحوناناكبثمريظنماشعواانثدتلذااجزني

خرالصداوااليمالصايهالمايأفاننيصوقيثوصوتوخكل
عسجدابحعاكدانعافياسيمالهقلخلنهلمنالسرىقىكت
قداتقيدااالحسانوجدومنمحبماذراكفينقسوفيدت

موعدابهدجلكعلىوكتالغنىايامهساناالنلفاسال
لترله

3روالواحظلكفهاوقىعليهمالبقياعامرواهممع

هبلذالعا

واطيثىالحةوموالققعلحملهاترفها12



صرلمحارمن

ارداعنبالتوفوكلت

ايهايمهظالسبفوكنت

خلساالجلينفيالطعنوظل

فيهءاألعفامتسابنمضوا
عنهمءالضوالنهارمرفاذا

عهمانجابالظالمجغوان
تناوقىالرمساحظتوااذا

ولخافداماالموتيرون

هادغرلعيوةااذاسلك

فذاعلىالطعانطلبفن
كعبرأتجثالحاساههـ

يخهمتأفىوماعببنو
ونقصالمقطمبهامن

ترارفيبثركأحقلهم

جضدلبنيكبيهملعل

7الطبالى

نعتشاررداهافينفوسا

رارلهواحدكءاالعداوفي

لختصاربينعمالموتكا
عأربارجلهمسهمءروال
والغبارليلليحندجا

وافهارالمثرنجةءاضا

القفارالعطثىمنبارماح
اضطراروالموتفختارون

رمنالعينيهفقتالهم
اراطراالسلالثهووخيل

اسئارلنازلهامابأرض

السواراالايدلميد

افتخارجالتهمنوفيها

ارجونسبفيالثركوادفي

المهارالخيلءئرخفأول
تموله

واالخواالاألمحاميندبرنفوهاصمصاوعفيترلوا
االوصاالعيهموتذريشعرالهامبيغاريحلمحمل

مماالعذولكلاهوقىلديهايقيماناطمتنذر

ثةالساوتاب13اليوفاثسريه2ءحدارهفممركرمهالبنملمقاا

ابلدانمبمكبلنيءايضاماوهيوللمامالحوفةيئبقي

ستالظمالتحملتالرعوهرجمعقع5درالعمالسالرماعواطراألصل



بىلشعرمنالضار

خياالالرماحيبعمروااقبلالقلوسدالكافيالطعنابفعروأا

اغالالامحملناسيوظتدريليدياليسالروعاينفمق

ءوحدموالنزاالالطعنلمجبارضالجإنخالماواذا

اليامئوالنهرنحلطاحدواالالدرعلىالتىدونان

خاالالدهروجنةفيوبناهاعيهاوالملوكالذهرغصب

واغتاالجهرهيتغارسنسباعاالفيىانفسانما

االءسويلضمسهلمواضصاباغالباءشيالتماساطاقمن

قموله

واألوطانالعاداتاليااليقدولمالطعافادالجادالى

األرسانعنهايغنيءفدعاوالوشدابربطباخليتان
باالذانيبمرنفكأنماهبالمتراليوئ3صفلفي

دانقريبالبعيدلهمظفرصالبلدالمبعيدبهايرس

الفرسانعايمفيهينشرنشراب3عبرنجارسناسحتى
وهنكالخصيانالفحوليذرباردالمدصمنيخمثليقمصنث

الحدثانوطوارقدهرهمنألهلهيذئمأنتعودبمر

حمدانبنيواسشتىراعاكالووىمنافموانجافتركه

الحثيرالجيمقالجحفل2ومزايتهامورلالءلطةللكئنميااللمخلطا11

العحاكينوللمدىثبنليقهحنلطالرومنهراسمارصاس3

قولهمعنىالعتاهيمالكعطعابيارافبسرحاتنيقدخالكا
اقمهاتفردفأناثيابعافعاضاالسنةرأىالجبانواذا

ابقبيهرهالذيالمعنىمذاوجهبأثهالمشيابصرهدريلع
اليأمنالذياثخصرأكبطانهيحسباألثبنومتدم
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كأنماديداطبرارانجظروا

نفولحهاكاماطيحميوقوارس
ثفالذرى3كاادبهمتضلتماز

نماوالوجوهالجماجمخصى

تلهالقىحتىاطيلأت3لو

هثةانلرالمجصنتمرسحب
يمهاشاشحرىااحتمزتءو

اشبهمقىلباايثصفراتعلىميقى

سعةمبحرعنيصدكوما
صاملةلتاطدوربكضرة

تمود

مقبانانأكببينيصعدن
الجوانمنليستفكأنها

اثان4نيالسيفكأنضربا

بأمانجسومهمايكتءجا

الهمماصداناليتحما

انهانقملوالالخلبهاوما

ضالحمعلىآنافهاووشمها
آألاللغيطانالألرضامنم

شملهمطودعنومايردك
سلعوافقدتلفواقدمااذاقوما

وفيها

وامعمراعظهتععاماوبحدهاصغرواالتصغرمضشاهديه
والحرموالالملفالابطالهااالفكانبطريقتلقاسحتها

اعووكابحرنلماوكيبصر1لجثفيلدربماغداتموقمد

حيشواالرلكتنهزميسقطنثمجصوفيهمماأثبتوكان
الجوتصطدمفيهقللتوافقتصاعدةالفرباتتوافقتاذا

اذاقنلراالديامنسونالياكاتهمامميتعذبولنمناءنيالطاقرلمنمنقول
مئتابادر3اطديدمنالقعامةوهيزبرةجمعزبر1
لمثليسعايقرلالرلشهننحوسيالدولةبخودبالحبادهمى3

مناالضاميوموشازبجمعدالثزبءعدااالءعلىانماتمطروالنقمةنقمنهاالبخلال
مهارتللهوابرصبحرلرةلجمماحدايدحميتيترلظافاصصءاصىمياصواالجل

وسءللروالقلل5الصياحاللمحلانوشلطصماللجامحكمةجمعوميلطحم
3طهرماا



الطبلمجاشعرنلختار

بمهجتهاالقصىالفسمليةال

طاعتاالروماليدمآالقت

حادثةصيخهمالقتلسابقي

بهفخرقفلتعنالمالكالهى

شطباذلمحهمجافوقمقلذا

تمور

ويغتبماالدفىالنفسفيرق
لمجذمجاابالضربودعوتفا

هرموالموتيصيبمفمما

روالنغمواالوسالمدامةشرب
النممنمابامضىدامال

كالأطصمإتالااطكةئاملمتياالفياسااعدليا
ميبتاللبنانتظننلالفبارزةاللىنيوباذارأيت

حرمظهرههايحوادادرماحهاهتممنمهجتيومهجة
والقدمالكيدقىماوفعلهيدواليدارجلالركمقفيرجاله

بعدآعدمءشكلوجداتانفارفهمانعإنجايعزيامن

أقمالاممنامرعأنلوبيهرمةمنماخاضناماكان
ألممارضااذالجرحفماحاسدنامافالسرعكانان
ذممالنصاهلفيالمارفأنرفةذاكغرعهلونناو
وذاشالشيبوالهرمالثريااناشميمنقصاناببدالعيواكما

الديمعندهمنالىيامنتصوأعقهكلنديالذليالمام
مايصماألنسانمايمسبوشبهالصديقمكانالبالدثر
3والرخمفيهءمالبزاهشقنصراحتيمائصتهوشر

اشهبجمحالثهب2الشفمةتثاللطروهطثطبهجمعشطب1

ضعيففىطوالرخمالطيرجوارحمنبازجمعاةواللسرادلطهيخاببماحنىيخيهبموما



اشعرلمخارمن

لهوقو

اشباهوكهـلمماالناس
وفيناظرهاعينوالجود

مدايحهاثوابناتنشد

بهااالصمعلىرالمصاذا
يودعهمنكلياراحال

منكرماهفىفيمانان

الطيبب

معحاهوانتلفظهروالد

يمناهوانتباعواإلس

افؤاهمالهنبالسن

عياهمسمغيهعناغظ

ودنيأةهدمودع

اقهفزادكيدمصفيك

وقوله

اهااعطامادتمغفيالدرسدالدمفيفوقرهاىمناطيلوفارس
3قذحلفظهومافيواغفبتهقلققبهومافيفأوحدته

شغوادرمميرهاالمكيمعلىنهلشربهااقمى3المقانبفاد
هوالشغريلىلسلموتبادعنمراهبلديعقتيال

تبعاجأئمتكادعلىحتىاممصاطولفيهمالطيريطمع
6قزعانهافظنمواالفمامسودطامتوقدعينيهالدمسنقأذم
3كاتجذعحوليقيالجاداعلىرجلىمفطوصهاالتيهاياايخ

دريدابئقرلمنمنقول

معناهتالفظالرزارةانوشيعتهوالراكنييعلمالله

لقضنبدشومالماجمعرالدفعالمفيقوالدربثبتهاووقرماغتاسرخفت1
جاكاتلكيلللهانب13دالمخقالقولءسوثمذالوحدقيكتهاوحدته2بمرةءىأمقال

لقيطبيتافىناظر5صافبمعيعتئ
اوالشبطربيضكمدونمناليرونبهمبليشغلهالحرث

حوللهللذنيالحولي7العحابقطعوالقزعالرومقائداسمالدمسقيال
الجيرفعليفعلكبببرايالجيثمذاممغيرايحوالنلهالذيولبذلح
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لتلهيتتلصاهمصأنما
بيفماصالعلجاالعلبئدعااذا

ذارمقتجكانايعرامنبولمحسال
بكمالجنودالمحةعرضوانما

فارسهكنتيشينوفوهل

موضهلشمسامحلشفوقمنكا

سهجتهالعقاالكرقااليسلم

لهثتهولفيحمدتكوما

خرقبهمنشجاعايظنفقد

مايسعاالحواففيمحةثنالطعن

لعملعااضهـا4ءتفارق1أطى
الفغالمتاالكلياءفليس
رجوااذابالنسلايثونو3ي
3رعأاجزاافيهشيركوكا

واليضعءشيورفاير

لشجعسوااالصححااسلهاانكان

تمتصعاالبطالوبلوتكجتى

ءزخبهمنجبهاناوتديظن
وتوله

القصاصدومنيادعوىانهمفامشاعريرأرىالانيظلي
واحدايرماادولةامتسولثنبهيرةالسيوفانتعجبافال

غامدلصفحيااالحسانعادةمنو6الحرسمسخقفيالطبعلسنعيم
دئافالخاسالدهرانصتةمحلهدونالناسرأيتولىا

3ثاكدئلثموموقالقتلعلىفيانكاالقدامثرفومن

لهةالمروفالذي211جصفاشالرمنواظمىالعجممنالجافيالرجلالعلجا

تذمبوتمتصعجرتجكبلوتثللضمعيفوالنهرعيعيبكيشينك3
ضبللضرعدغتعتريهومنشجاعاطقبمنيظنقديقول5األرفىفيماربة

3لنهسرالثسثدمحبوموقمو2هغمىدممنلسيفاتضىا6ءىقدلظنفانايا
قواللطاتيمنمنقول

يعاالنصاروالثتغاةانالروعفياضرفهاالقداممنعةغابما
النرزدققرلمنمنقول

الخالئئنينرتوانوكثيرأنىوالابافيءااالسثلقفقد



أل3المحالطيبشعومنلمخاو

حامدللثفوأدارعةوانفاخربكاجريةدمأوان

قايدنمفسابفسطبعولكنالشجاعقواندىطرقيرىوكل
خالدكباالدنيالهنئتاالممارمالوحولةمننهبت

الدولةفلسعداووثيوقوله

وقلوبسرهابعيونبكىاشبمماالرضاهلىصرومن
وذهوبجئةمنبهافعنااهلهاعاشالدنيافلوالىسبقنا

مشيببعدخانتهءامرىجاةلصاحبناالحياهواوفى
ويخا

وهوباغرقالففيؤنفقدتهالنفيىالعلقتكنفان

بعيوبيعوذمجدهلماذاماجدصعادعلىالردىكأن
بدنوبلهنشرفاماكفكبينضاالجمعايادلمجالدهرفيولوال
نجعدقريبالضحكوكانبكيتنمافاءابيكمنبنكرتسل

لهوقو

ركتابهنلمانعةبانلمننمثيكرامةاألكوارعنلخاقى
عتاتطلهكلماعنهاونعرضفعامابهفي3السحاجالزنذم

االخرقرلمثاهذاالينىافرا3الجمالرحالاالكوار1

بعفمنرفاشالقوممنايانجمضاتياانتنوالفمقفاراك
بعيجواحداعيخهمشفاستعذحمنكالىكااالنلمعثمخصاآلخركرلحمذا

بقولهالمرصيماالسريللعىمذاقدكثفى
سائلالدمعسؤالعققثورهاجابطدلمنجت

ناعللربراويذالمنانحرمةاوننزلرمواععلمف
ءجزااالسجميعلحزنلمجزنحزنويصيبهالناسجميعيسرالذييقول

المهلبطبديخقالافبعكنهكالسرموهم
انصاتغلحزنتملوفلهوضاسروعنيجيعااشركتمونا



التنبىلمحعرمنللعتارأل

صدفهاكذبايرىصعينهعلىتقاطويالالدياصحبومن
نبااتمككنتكأنيوعيشابهافزلموصالكانبهادبهرت

يخهاوقوله

الهدباالرفدهالهدللىيضلئكاساعةالرماحاالتثبعدمامضى
الجبالمسنفسهاراذاذسورةوللطعنوذوله

صبابهامشهاماحريماعليهابسعيهاطياةنايبغيارى

الحربااوردهاطوبوحبالشجاعالبقااوردهالنفسالجانلحب
لذاذنجاهذااحسانترىانالىواحدوالفعلالرزقانويختلف

وفيها

حبالهاالعادياالميزكولمرحمةاالشةعهتفترقولم

والسباقطسبماالثاكريمريمةخكيرعننفاهاولكن
غصنارلجاواجهترياحخريقأنهطودكهيثنيوجيش
حجباعجاجتهمنعليهفدتمغارهخافتالليلنجومن

الروهـصاهبرسوليذعوقوله

المماقالمخديمقاممامنمدىارتياحكالروملكرأ

واحذقبالطعانمةألدربصاغراالسمهريةالرماحوخلى
ايشبتيتصخيلعلىقريبمرامهابعيدارضمنوكاتب
ءمفلقهاماالموقسارفمانهارسوالمسراكسارفيوقد

ئلاثطقرلاطفاحما

آثمومونفهلقدكذبتهبجأليأتيالرزقانظنومن
وهودائمرزتياقيوآشعنالرماليناميفوشالغنى

فليقوجمجمةفتىبنانفى4قرلرقربحلبحلءاالبققرلمنذماض

اقأقعدففلقجماجمممعالجمنخكصفىالطائيقولاومن
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ذهصلفيضهكاتياذاوبهت

فهمالصوأرمالبيضكوهل
وقوله

ادمستقاقدالفيهاكبت

لمعتقرقجصااولنادجيبا

دهرهممناباسخاقفلو
هزههدىفياشدهم

الهمومفوقهميبكسى

عليياكأبحرالهومن
11الشردلكونجدي

مقوليمنناذاسوكن

وقوله

اراالتوكنتالظالملكاوا

مغاراعدوفيوابسدهم

يسارايسارااعدنلست

االيهتاراالدزيقللم
ارادالرفامنحصنيخالاتساير

البحاراوخفنالجالكنو

سعولبالرجالعليهيجركأنماالفراتقلببخاورعن

ومسيلغمرةعءسواسابحكلموجهيطاردفيه
لوتادهوراسواةبلبجحهمضءالمااهقى

ورولاهلهااالفتلقيتراالطولالثمالحصوننمل
فضولااللمينصأندرواجيشهقبلوحدهولمارأوه

يمسهاألرضىحزلنبفربتتهموشيمحيألهمقودخ
ءلملنحدهنالرزاياير35باففسإطادثاتلنلقىوانا

وفيها

غلوليمةلممماتفلغنيمةالماياوالنفوسشريك

بءقولالىءايماهذافي

سانقغيرمنشاقلمحاحخه

صاتيسخيمةسلتاذاشر

قائدغيرمناآلفاقوشادق

شواروقلربمنكروباوردت



9
التنيثعرمنالمختار

ناهئامطءالتادوازحننان

عةلفسساالدياعلىاهئلمن

تدولامءالزوالموتباثرلمن

صيلةياهامفيواجض
تهوله

يريبمنارابكماايدري

وحباهوىالزمانكفي

ءابدلثكوىابكتنوجمف

فيهليسيوممقاممللت

تراهاانحبكغيربكوما

االعاديارضلها3ةمجلى

الخطوبافاكاالىقىقىوهلى

الجيبالمقةمنذئءوقديو

طبيبالدنيالعلةوانت

صعبودممادقطعان

1جخيبألرجاماثرهاوع
وابخوبالمخاحروللسحر

والكرمفتاذصعوفيالمجد
تبتهوالالتبصحتاصحت

ملكعارضهـطمنبرقكوالح
صةبغءبرفيصكاوما

األلمدازكءاالىكتوأزال
اديمبهاوانهئتمكاتاإبها

يبتعماالحيثالغيثيستطما

اساموقداالسفكلاذاساصت
تموله

زقردهرهفيشمائلهيامنأنفأالروضةايدهرعندكما

كراعوامهفيلكالوفالرمايامهفيلكماينتعي
الشجثالكبرنهغيركوحظتكرارهاشرفحظمنفأن

الرومىصاحبرسوليأيملهوقو

القساطلفهاسرتوماسكتضبارضهالرسولهذااهتدىوانى

الماهلءدماامضجمنتصتولمجادهيسقيكانءماايومن

مجلحةصابئرواية2جنكالىتقودهالذيوالجنيببارالةافيا

علألنهرهماوروعحمملامنالمحالواحديايهوردضيةلالالممهـممةومالجيمبتقديم



79اطيبللىشعمنلمختار

قهءداساايكادءالكا

ةءراأرادما4برففما

بتبههمسةنهبروا

سلصيوهواصحمابهمنفأقبل
كانفوسههانتالرسلتيعايهاذا

دالىخعرماأنوازوفد
ارادهاإولهادالهاانوما

رقوا4

حتىاالمواهصلعالمتجهـم

حتىالفاواتعهموتأل

قوماثارفيصرتمااذا

حالباساغقاألميرايرولوت

طعاألنابهمدونوالقى

المواميريحتغتذيلالوت
وقوله

لونهاتصفءنااطهالحدثهلى

ولهقىانرقبلىاامافسقتها

بحىشنأبخوالث1برنو

افرددمماقهادهرطريدة

اخدتهءتفيالليللىكلشي
كأنهمالخديديجرونأتوك

شالثلموثافيوماو

3ووماالو

المفامملنهالدرعتحتوتقد

سائللكيخبلمولكنعليك
الجحافلظرتهوامبايشالحدىا

وهوعاذلاصحابهالىوعاد

لوالمراسبهتجاوماابهاء

الثواكلفجحاناححارتةولو
اتمناولأنهلواعافيوا

السصابتفشهانتخوث

الجوابوهمبعضهااجابك

والرقابالجماجمتنهاذ

نجابشحوسهمعةثناه
الرابالذنبعندهياليا

ابسالىءالمامنوليممفيها

الغمائمالساقيينأيوتعلم
الجماجمسقتهامهافلمادفى
تمائمعليهاالضلجثثومن
اغمرلدهروالخطبالدا

غوارمنكيأخذنلماوهن

قواثممالهقبجيادسروا

ئمالصوهودلراجفنفينكأل
هح



9

الطيبشمعرابيمنتارالم

هزجمةطمىاالبطالبكنمر

لقابضمةاحيههعلىضاضممت
هرغايبالىالماتلهاااقبضرب

وقوله

اساجافأحعبحالداللهودانت
مامابعونيتاناسوص
بعثتهكابعنجوابورب

نثرهفيمنءالبيدابهتفيق

اصطهاحتىاالوالدلكوربوا

اانتهوذااحتىالجارونمعكجرى

وقوله

3بانركوهوضاحكجوو
والقوادمتحتهاافيالخوتموت

قادملنصروااالباتالىوصار

قياميرسدفماوايامه

امامرساتالمألهلوانت
امثللخاظرذوانهءو

خامعنه8يدابالبومافمق

غالموشثبتتوقدكعبت
وفاموايتجمرىلقصوالنايةاالى

لفتىاعلىتدل4خالقاوالضى
لصبااالىرحلتلوفألواخفقت

بربهاغدرالعينعدميفأن
االصاآذازبينمددناوجردا

المفاوافتاباردنمثئ

جىلدافيادقدارمنسوتر

اسوألخفياصبللجرسوتن

أعنةالصباحفوسانتجاذب
غيرهتواركفورقواصد

زمانهعينانسانبناتءفجا

أرزياالىنالمحتجوزعايها

تاجااماقىماءسخانبم

لقببايهاامجعلفارقضشيي
حوارياالغادرينافىاذا

العوايايتبكاخفانانجتن

حوافياالبزاةصدربهنقمثن

لشخوصممماهياااتبعيدين

ياشافىالضميرشاجاةيخلن

افاجمامنهااألعناقعلىكان
اقالسواأستقللبقصداو

قياوخلفهاالضاوخئت

وااليادبااحسانهعصدهمىفى



الطيبللىثرمنلمخار

ؤوله

99

ليتجهونفيالدهراهلومازال

وربهجيشاابمرتاذايقال

انهاعامالضحاكالفموالقى
محسنالمجربصطيايافيفكن
كيرهاالالهديالمارموما

بكوكبحوسالنماميفأنك
شموله

ظونهتءساءالمرفعلءاذاسا

سداتهبقولمحجهوعادى

جسصهفيمنءالمرنفساصادق

بضاعللجميلهاولوما

شيرهصيباخصاديب2باجوا
مكدرغيرالعرفاليفاق

محسنوجهلورىافيوجهصنفأ

فعمشهاآحيانيادريتلوكو

دهفىاليافينلمااليك
عدهقالجيارسرثامامك

المفداقكدهالكبذيقريب

شدهدوالموايبتقرلكيين

وغمدهادالضيفارفهاذا

سعدهووجمكاالوفابلته

توهممنيعتادهماوصدق
الشمظلممنليحفيواصبح

واتكلملهفمنواعرفها

بمهمملهفعالصلىوال
لؤحيويريبقصديهععيت

3رغيرمجمجمالثليهوسضا

همكففيهمصفوأيمن
فاعلماشظاركثلثيهاوصيرت

تموله

تقربجيبااورآئيبغيضاارىبأنيئااليامتظطالم
تنربأيانالشعىفياراقبتهالعاشتينايعويوم

والثدالعدومأفييديهرخاذاالفرتوقربالحدومنضربالتقريب
الملوكرممظمنوهرنفسهفيالعطيمالمهسلةءباطااالب2عداوشذليىدرا

ودلجمبماالحانالمهملةينابضمالرف3الوجهالجميلبالجيموابلج

يقهملمالذيالحاله



الطيبلبيصعرمنتارلم

أظأغراذنيالىوعيي
اهابهفيصمهعنفضلةله

عنانهادنيءالظالبهثققت

بهقميتهالوحثىأيواصرع
قليلةاالكالصديقالخيلوما

1هدغيرحسنشياتهاشالماذا

دافعاللهمااطادبكويد
اوحكعوااعطوأكوجداسبماذا

خهاوصعالكاويحوزأنجاولو

سدابالمطمنلظلىاهلاواظلى

أنهالناسينسبمماويقيك

وهمتيقوافييخشاوتعذلنهط

وفيما

كوكبعيذبهنباقلالتامن

وتذهبصدررحيبصلىتجي

فياهباراميوأريخهفيطى

اركبحينممانحهوازل
اليجربمنعينفيجمرتوا

منيبيثجءثافاطنواعضا

المذربطديدلميوالصاوسمر

يلشيخهالذيالمجداصالبوالن

بوهبماليىءاالشامنالممن

يتتهلبنعمانهفيباتلمن

ولمسبلمكرماتاتاإحمذا

مدحمذنبفبلبمدحنيء
لهوقو

يناعالمميعلىواليدر2جابمأصرضااليصونرأتكم
ضنمنممحبكلوحظمللنمءقريبصءجزا

والمننالتنغيصياقبهحتىرفد3نالمنعلىوتغضبون

راالذنالعينتحذسفيها3ءيعماوبلينيمااادر

حبيبقولمنومذاااللواناشيهاتا

هىممااالخالقكلنتأنففحةخيمكطيبمننوازفح

ريهوالفضيطاليقسمراخلبئفلمونوتيواشيقتسهمالمجبنيجابرقولمنواصله
انخاوتمحثيرةااةاليهدىالتياالركن5اليهما2



أءأبالطيصعرليىنختارمن

1الئقااضافهاعناألرضوتممألبهاالرسيمبعدمناسمالرثتجو

الهسنوارعوىاصتمرمروريثملكموحثةبعدرحيلىسهرت
صنمحلهبفراقفاننيودعمثلبودبليتوأن

وقوله

انايالتعلىوكانااميفكفهاضبيبفارقبرغم

سانيوانتقييرفيقكلسيفهقالتالناسرفابكأن
معانيروغمنصورغيرعلىاكحيرالتفافهالجيشيفعوهل
بنانيربغكانتضتقوبئحتىكأنهااالحسانيدهثنى

لهتهـو

بغاهيرازحةبغاموكلحرتحينيأنرواحليعإلت
المامبرقلهطعديسوىهادبغيرجاهاضدأرد

بابتسامابتععامصجزيتأالخاسصارود4ولما
آاألئابعضانهلعلمياصطمهفيمنايشكوصرت
اللعاماخالقاالوالدعلىثحيرااالجداديغاجهارى

ا

لهوتو

الماظإفياالورفايرءحيابهاصأننيوزافى

عظايفيوباتتهافعاواطشاالمطارفلهابذلت
السقامباتواعفتوسعهونهانفعيالجلدعنيميئ

حراهصكفانئاعاغثنيفارفتنيمااذا
سجامبأربعةدامعهاتمرياردهايالمحنغ

المستهامالمشوقمراقبةشوقغيرمنوقغااراف

للبعيرءاعفهـااالرضعنالقمامىوامايالريع11وهوالرسيمشيالتياالبل3االرو



الحىثياياالطيبتعهيدة51

الطامالكربفيالقاكاذاشروعدهاوالصدقويصدق
ومنها

زماماوعنانفيدتصرثاتمسطيديشعراالياليت
5امباللتالمقاودمحالتاقصاتهـهوايارميوهل

حساماوقنلةاوبسيرسدريغليلفربتماشفيت

3نسبهالفدامأطمرمنخالصمنهاتخطةوضاقت

مسالمببالداوودكأ3ودبالالخببوفارقت
والطعامشرابكفيكءوداوشيناكلتالطيبلطيقول

3الجامطولبجسمهاضرجعادانيطبهومافي

قتامفيقاممنويدخلالسرايافييخبزأنتعود
اللجاموالالعليقفيوالهوفيرسلهاليطالفأمسك

تزامياحمفمااحمموانأصطبالضىفماساهرضفأن
عاطالياطاممنسلمتنولابنفماأساموان
واالبياتمثلهامناهافيألحديعلمالنخارةكلهاقصيدةالوهذه

تءفجاافاظاافيمهلكثرمعانيهاوهاخترعقدافراداطمىثاوصفالتي

احسنوتديىءالموالمطهحهوالشعرمنالقموهذامعنوعةمطبوعة
فيوقدسسالخهفيهاوصعفالتيالرائيةقصيدتهفيالمذلبنالصمدعد

فلممعانيهكبتالطجقعداباوكأنوصفهافيلهمقاطيعوفيالضادية
عدالصمدلمهاظبثميئلم

البحاتيىقولمنوهذاؤمنالبعيريقذتالزبدمانلظ

خالجعدمكبالدغاهيععألضطوعماكلالبيدمنهاويقطع

الراحمةالجام3يخهماليعئاألبرلقنمعلىيجعلماالقدام12



351للحهىللعذلعقابندةص

سحرههدوأوقطرقنيلخابنيالمنيةوبنت
القابمحجبوالسترهعنوردهايدعوردشلماذا

لهاجمرهعضوصوفياطثىلهاضرمافيكأن
بكرهمواعدهافأقصىالعثطاصالفيقىحاذالم

القدرهذواللهبهاجاهااألنامجسومفيلهاقدرة

باسمهاخبرهليليىكأنلهاسواها3بااتغا
فترهالقهاوطوراسخنةألقهافطورا

نظرهنظرةوامنحهمسخنتيعناهلىاسائل
صفرهلمطقيلانواثمفقحمرةليقيلانفاجزع

شفرهكبديعلىكأنيوماظالتجعتاذاوصرت
والصدرهالترايبفتعلواذاماشبعتيربوالطحال

زكرهعلىالثيابلبستجمعدنيمنكأنيفأمصي
العبرهتخنقنياالصلهمطلقاامرااذامارايت

قفرهجدبةببلقعةنحصجامزلىفيكاني

بهاالطيبابياتاةقستاذاوانتوملهواتصمعواجادحسنفاء
البمراهلمنوبهتبالمعقوالمعىبانمففلالفعلىاوفابلتقمرهاعلى

انأكرهاالفأماالمفضولمنالفاضلتبينتالقدفيحظلكوكان

مصيبهمامحسنوصالفاضلنهذينبنادخلاوءقضاافصلاوحكماابعث
تموله

3العذوواللممبيضوالتسواوجهنامنابإضاشصىاتود

ياللعناروموجانبجمعالعذر2زعبمماوالحمرللخلزقيق7ءالز1

االذنثحماالمجاوزالئروهطلمةجمعصماو



ألء
الطباببشعرمنللختاد

واحدةالحكمفيحالهمانو
بأرجاماايماريىصرءمنملردت

ارضوومأرواطروااةغلفي
ليقرائلعيوأقلرجعتتى

بهالكتاببعدابدانافي
صاجتهدقيابسوىاتحضىمن

قرنجاالعجزانالقومتوهم

طعةظاالنمصافقلةرلولم

وورهماناالزيارةفال

ودثفماعنهمهاقواناص
منظرهشقمابمرعلىهون

شتهفتظقالىتشلثوال

يجدممببالمحتىالجيشرا
وايخبنحتصااشهدفدكت

ؤوله

حثالىالدنيامنلواضصنا

لسلمداقجومنبناقنمسحتى

3فمبالزااليساررضىلقيتبما
جدلتلمهااليمعاليفإجدا

دمكاالمرسيافنحنفانما

بلمهلىعنالءسوصاجاب
التهيالمطثويماالقربوفي

رحمذويوانكانواجالالربين

3الخذمالمصولةمعايإلنشأن
لثرماالاليديمؤافيالموماقعا
الخلمناليقظاتفانما

ءملرتوابانلرااليلجريحاشكوئ

والبصمرلمبسمعاكباالى

ضهرسلهإنيءومايخا
ؤوله

الذبولالقناةلحميدمنبعدياضادمتكأيئان

التبديلعندهااالونعادهفتاةلفالة01علىصحبخني

معررفانجبالنوالحلمجوصق1

لسمالموالزلميسرالهجتمعونهكلىارالقوماليااوحهمارولباطروصفاااوخكلر21

معررفكأاصاالرخمثالقاطعوصخذومجمعالحذم13الميمرسهاممن
افيامااتولالىبحةاليخلومن

يلحينالرمعيثتدراسفعؤوانمامهزتهالنت
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تقبيلاللمينهامنبكعمهاولكنالاممترتك

قموله

صلبمماويخاحقناهمماسبىيخدمالحرباض
اليهببمااليسرنتىحازهنقدماألاذاحاز
رصبوهوعليلاذاهئماتيخلهعدمتوقد

2السبيسقصااللعسبملوالارضهممنبأوسعهما
تثبلوالقناتخمااذالمجوهنيالريحوالتعبر

المجفيصفوتوله

اجدادهواحدامنهاعقبتلمجساميمينهقلدتني

3رآده01افهاالمثمسرعماياةضاحكتهامتلكلما
لغماههافىمثلىقدففطالةخشيةجفنهفيمحلوه

ازبادهفرندهبحراملذهبايراطنىالمنمنعلى

االبدادهشفرتيمامنلمماللمدججالفارسيقسم
آحادهناستجمعتوثنافيويديهصدهالدهرجمع

والسعدالنحساليفكرورنجايبءوومزلمطوعيشيايايتبدل
الحروالبردمنالخوفاعليهـنتاحممواءحيافتيانواوجه

الودمنخيروالخوتاجازالقنامودةقومدارتجؤهملماذا

وأالسداالساودانيابلنبيسرالعميدمحمدابناسميصومن

الذنبظمعميجرهووالعججمعوالذنبوالرفانامهالبيشعرا
قوالوفهاالتماالالثىاياةثعقهطرفهقواماونهفووأياقالمس2

ورونقةللضارتفاوموادرجمعداألراواندرقالثسىالنرىالرمةذي
اح1ووساالو



الصشعرابيالمخحارمناء6

الرعدسوىءحداتسمعلمتهنجابركاتهمنإهيصاالربعكتاال
رفدمنهبحلناهجويخاتاأفاعندهرضاالءشكرناارادتكاثا
مدالركثرةاجفانهارمدتفماءاالسمنالعدوىفاتتفتى

الجدمنمورةالراياتفيمثوردإهدىاعلىاللياليالوانيغير

والنجدبغورمنهافواالقيبطليصةقالومثوثة

اطشدإلليدعنالكثرغانيمنناتدمفيعدنمااذايغصن

البردفيصألطرائقعافهننجارهكهتربةارضحثتص
لهوقو

سواكابهيئأنبجكاحيىءفىلىوقدختمتاروح
ذراكافياألفامةاعلىيحهنرجالعهلهالمحةلعل

إراكاحتىبهابصفلمطرفياستووخفختولواني
عالكاامثسائيمنايعجبيدريليممىالمامعطربء
اشتراكامعهوآخريدعببودنخصاالحبابوفي
تافيصدممنبمننتجخدودفيضعوعئهتاثاذا

هالكااونجاةاواةإافكونيياطرفيوأئاصئت
الماكاواهـأنقيلرإييضتثرينوفيسرناظو

وقوله

اجخمانحازلالقلباطويومافيت

بأنفسالكسرالترلمولبر
وروضةبوححثىميثاذاوخيل

المعترابنقولمنمنقول

تفياناسأضكال

والسبلابكالبينحاجةعلى

االهلعلىالجادرقمغرايب

يغلياومرجااالاالتءرتاة

اقدكالعالمينعنقلبم
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وقو

عدهمافالماباوخقوم
ةءإخدىايولدكاثما

شفواةعداوتولوااذا
ادهماعتدكمنتظن
حاضرةفالجوفبرقواان

تهدواواموسلضبااوحلفوا

مسرجةيرءاطيلربهوااو

وااخذ3اللحأاطوباوشهد

واوجههماعرأضهمرقتث

دهركصروفمناعيذع
اوقو

4اذوبرقاتهسنانقملم

جحفالاالالتلىتلقهان

هاأيرالسهولالىذانظرتوا

ادهاسواحديىاكقىوعجاتجة

اطلمالةنحررالطعن
هرموالعاذرالصحغر
صتمواصنيعةتولوأوان

واعاهوماانعمواأنهم

عمواطفالصوابذطقوااو
القسمسائليخابضولهم
حزملهاأخاذهمفأن
اخكموامأارعينلداكاتمن

شيمننوسهمفيكأنها
مخهمالمجرامافيفأنه

باسافاوسدمايتباريان

اوضاربااوطاعاقطالاو

ونجاياقواراالجبال

شانجاقذاالاوتبسمزنجا

يبرلماذاايفيحثأذااالغفيعابهاتغمالتييناتاسبمالة1
الدرعالبارعوالدالتديدالحربلالخ31

دافابيقولمنهذا

ابطلمهجةالمجفيرشواانبلوغهمقالترمعالمة
أصدرواعاجهمااسينبنعليبئزيدبنجصلقىأوس

الدراهملجمعتحرجولمصويااعوجاجهبدالديئخرنجانقم
اجممالجضربلطلمبلخفأتطفلناوالحلمالتتريلأحكماذا
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سحائباللبعندويبعثجوقاللقرلمججواهراكالبحريقف
يبايصفلهوقو

5مسوجرصلسلاشدقعناالحبلوثاقعبيلحل

المقبللمعلىادبراذالهرخوالمفصل3موخدالفقرة

3المصطلىالبدويجلوسيقعيالمهلعدواحزنأذايعدو
االرجلربذاتااليادينلتجدللممجدولةربعءبا

اتفحامنبءالوفييكاداطدلفيامثالهاآثارها
األسفلوبيناعالهوبينوالكلكلتظبينيجمع

تموله

فعلواالذياستكبروبالهربسلموااذاهءاعداواغر

تصلطرفهاقبلاربهاءسابحةلويقبامم

6الخصلعسيهالميءتدكونمجفرةزامالمءملداجم
صفلمالهاقلتاقبكاولها7قدالتليلادبرتأن

جبل8سبسبكأنماصبهموامنساروالففر

بخلوافقدارهمامادونوبوااذامعمرمناطة
عطلحيهالستوبلدة6نفلوبهالستكتيبة

كقهفييعلقالذيوالمسوجرالثدقالولسمعواالشدقحبلبهعاالحبل1
المرتجد2سللةكقهفيالذيوللسللحديدمناوملوقبةخثوهرالساجور

وهوالحزنفيدخلاحزن3الصملبخرزاتمنللخرزةوالقترهالموثقالديد

5خفيفاتربذاتالمتدقوالمصطليايتهعلىيجلىويقعيالسهلخالت

الشرالقليلة15الجر6االرفىفيتبحتهاسرماسرعةمنايقيالقرسااليحة
التليل7الشرمنثهلبهحلاالذنبعظموالعميبالجبينالولصةوالمضره

يمةالغنللنفلىللواسعةافعةاالسبمبيالعنئ
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فقالخطأالفاصدوصفغ

بطلضعوماكأجبانانعمافكالملومينعذر
األمليقطعيهفومادرىيداالطيبرأحةفيمددت
صلحذاقةمنكأنهجزحمددتهااذضامره

الزللالمعمقوعدالطبعبهالنجاحيطبماابلغ
تموله

فماتالىالعاصوجاوزتتجارىفماالسابضسبقت

االثلهالعبادلحلماءثييمينلحتلوموا
كوجمهاخصاالطلعتواناهصفيطرفينكاطب

ارادكمالبماالحسامجعلرؤبدفيالغريممطلاذامحك
يخالالزمانبهيكونولقدبهضسخىسخاوصالزمااعف

فقالاالسدوصفغ

تلوالالرفاقهامبهانضدتبليةنهاألردنوقعت

غياللبدتيمامنغيلهفيالبالفوارصبدممتخفب

حلوالنارالفريقالدجىتحتظنتااالعيناهقوبلتما

افهعيدبنللقاصمالممرابنالةعدقال
ووجومراجيهاالذيشهالواياديهاتجيافاعمداليدقد

فياالغنىطحبارزاقفأندكاقالقىفارفقميالننىيد
للمعحمدايضاوقال

ومداهـعنبرمناثأنتاألماسذرلمنساليادمأ

صتهاسطثمدموعاممقلتيالافىاذجميتسبناكقد
األمالةنفىضعللصثاالطبيبغيبانما



11
لالسديافوم

علياليجمىاسفكأةتيههمترفقامنالزىيطأ

كيالأيهلىلتصيرحنيياقوخهالىوردعفرته

مشغواليخظهعضمابثدةئسهرزمجرمماوتظه

3جوادصشكوالالكميكبكانماالخطىنحافتهقعرت
تطفيالخالىقرباوقربتدونهاوبربرفريستهالق

الماكوالبذلكفيوتخالفااقدامهفيالخامانفتشابه

3مقوالوساعداازذقناطيعاعفويمفيكيرىاممد

صالالتلهااوفردبىءداألطمرةالفموصرمجظانة

اماناللجامكانططانهاتلوالالطلباتيالة
محلوالعنانهاعقدوتظنااصمخفراذاتدمحسوالنها

الطوالنهالعركىحسبتحتىزورهفينفسهيجمعزالما

سبيالاطضيفىمافيالىبغيينهالحجارخبالعدرويدق
قليالالكثيرالددعينهفيالديقماركالكريهمنانف

كاقيالضافمنحقهمنبخأئفوليسوالعارممماص

اوالتصادفتهفكأنماوعقهيديهمنتهقبضت

ابيافرادمنهذهلعددتكأالمهذافيالبحترياياتالولو

لهعرضاسداضاقانبنالفتحقليصففالالبحزيلكنالطب

بالثمحالمقيداوالمث2الرأسمقدم3واليافالققاشعرالعفرة

خيليقاليالويايفتلكأتالديدالقويرالمقتولاللحمقليلأالزل3
والطمرهالوئابةالمفاعملديقهايالفصوصاظ

زملتولالىنظريه

لءاتااالاالرفىءوالقدماقشالهيالأنماوبلجمه
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ونحاباءباللقاددألئانحدرواللينااليثلقتمخداة

وثاشباغابهتساىفئمعقلنيزكنهرمنيحصظ
ربرباتقضاوسربعقايلوغداعلى3انةغادمحءاذأشا
3اورميالنحضباألعطامدىعشارقكلاشبالهالىيجر
اكممسكذباالهابةاذاعراكامفكمااصدقكنضرغاهارفلم

اغاباالوجهباسليغثمىالقوممنواغلبهزبرايبغيصىهزبر

واشضانجاناامضىلهارآكصولةهالهثماذذبشغب
مهرباعنكيجدلمالمواقدمهامطهيخكيجدلملمافأحجم
فوالحدهارتدتحكوالاثنىالعزمكعليعالسيفحملت

بامفيالسيتجقاوالتهشالضويبةيمنكتجمعمتىنت3و
فانمازبيدابوواماالمرادالىووملالصفةفيواجادالمعنىفافوفى

محذراومرعوبهووكأنماامهوابئوجرأتهوزئيرهاالسدخلقفو
6لكهبعلمومذهبيرمهلمشرضهذادكنحالكلعلىلهوالنضل

تموله

انثنىيكروماوهلقطماكرعرببعاقحمايلهيخطت

هنالهفمثماالقمىواشقربقددلهفسوفارادتهامضى
تموله

اشوأقهالمقابىتغالبةامةفىاهـوجدت
القهاخىتحننولح4أديبءالمرمنءتي

فاةصهاكرهيراللبوذولئهللفتىماوانض
ذاةمنالموتواليشتميموتةبهاس15وقدمث

ادمبالللطخالرميل3اوحقاحمرمنالقطيعالعانة2بضاغ



ا

المتنبىشعرالمتارمن

وعاميلصعيخهاتالفيانقر

معظماالجبينصلتبهءفجا

نحوهلثوقافادنيحتىزلتوما

لقائهقبلاالخباروأستكبر

كاثماعتياأليامبكازالت

اقلوبئفىوكلوقفناكاثأ

ابهاشالمطيباخفافودممنا

عزرزةدارهناللواقيديار

ملهلوشياينققلثياحسا
ملهتقلدندليعنويبسمن

دونهالجهلتعملشتاالحلممن
دمطرهالذي5المادقىوان

بهامعرفتيااليامعرفومن

لهوقو

والنصرالهدوانييتالقىكا

حولعوهمكثرقالالشاسيرى
دبرلهركبصفييساسرني

الخبرالخبرصغراققينافلما

عذرلهاوانتذنببخوهالها

وقوله

الوائماذوادألفيمنبمن
المناسمبلثماستشفيزلتفال

بالماثماليحفظنالقابطول

عمواكناجسافياذامسن

سلمباباوشافيلترانخ

المظاطرقاطلمفياتسعتاذا

رزاحملممنيسقلماذافقى

راحمغيررمحهرؤىوبالحاس
وفيها

بسالمالماراوحعثاوالبناجامامالجناحالذولجبوذي

القشاعمريشينبتطالعصنيلةالشصروهطعليهنمر

النسورالقثماعم12امدرااعليوميقىقوهجمعراتيا
ومثله

نملةبةمرثفلورف

أثرتكافيةتألفى

بالحريرلرجادامنعاة

يرمستدفيرعاقمةدا
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جةفراطيرامنهاالقىءاذاضوو

وبرتةالنراتنبمادونارى

كفهمكأنغطاريفوطعن

جانبمنكهءاالعداحمته

لوكااحومةظرفياالمحشونهم
بهاتهماالسدثاحشقارولوال

تهلقلماالناسنفضتريم

اميههلىفييقيألوريوكلدس

اقودالجبالمنحوشا

لىوالجلهمضيقهمنيسار

يعهدلمالذيمرلالزرناه

يحقدلموانالحاركطالب
خفرمورنديامنفثار

يهتديلحتيكداالفام

الدراهمملالبيمقتدورفوق

الجماجمفوقالخليميضرابا

الماممتيالردينياتعرقن

اقالاجبنطغجسيوشبني
المكارمفيمنهاكرهمواصن
ألبهايمفيمعدودةولكنها

قادمإزإدمنجماكاثهم
المتقادميفيشكهعلى

االصيدلبعيرافوخديهافر
3المسدالمعقدمقنيلكلفي

اسودءالدماسقيبكل
يديوالمايقتلهيقتل

داالمسذارزبردكائه

يدبطنعلىااليقعولم

يبالرظوابتذالاالعاديعقروجدوده4نضعلمتهفتى

غايبكلاوطانهاليوردموطنهادشكلافقدغيب
3الرالجبخطوطمنءأمحاامدبخانيالدكوالفاكذا
بالكنايبفعلهفهذاتعرابادهقدالذيالمالايهااال

محابالجوداكثرتضعنادهءشغلقووقتفيلعلك

االصابعلمناالرواجب3يفمنالحبلالمعد2السادلتالتماتم1
ولصاالوأ



الطيبابيثعرمنالمختارا

تموله

علالجبنانءاابئيرى

صحيحاقوالعايبمنوم
نهذاناالتاخذولكن

التعدلقمانبئاطارثبنييا

االعاديقلوبفيأرعبابعم

عودوهالماالظبىوتكاد

وزمنالفوارساشفقواذا

صساالموتفيمزيدذمص
أنمنيتهدرعهجاعل

مخهمانبافىخثنمص
سواهمادعاهااذاالو

ؤوله

اللنيمالطبعخديعةوتلك

السقيمالفهممن4وآث
والعلومالقرايحفدرعلى

العتاقمتونالوغىفييمبم
التالققبلالالقفكان

االعناقالىنضهاتنتضي

االشماقمناشفقواالقناح

المحاقفيتمامهاكبدور

لعارواقادونهامنيكنلم
الرقاقفارافيءلمافهو

الراقجناسةمشهلى

وقوله

النوارتحلهثءصرحل

سالولارتحلفشيعتداذاو

لعدىافيلمحاولماهركداكرال

المقدارمرادكيخمكواراد

مدراروديمةاتجهتحيث

انصارصروفهكانصتى

حبيبقولمنماخوذء

األوجالمنقلوبهممافيلهاحنهمكيزانهلولم
الطائيقولكههذا

الغهدبنظاهلسبتهيددنتمملهلولمالسيفمليهنو

مروانبنلالكسدبةوتملبعضهمقولمننقولهذا

رماقعيقمنللاحبعاراكلطاليحونوموت
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حماراالسدوثبينتوهنجكالزماشبذعالذيتا

بازاطلقفيلهوقو

الجحاحزجلآثارهاعلىالماياتتتتهاوطايره
حالمحءجقصحبريسصإلظتاقالموسءروكأن

والصفاحاالسنةفعللهاصقرتحتفأقعمممالمجن
رياحمنمعلىسهامفيمنهالريشكأن
الفالحعىالفوسحرصواءمويومحيلكلك

وقرله

مصصلهوالهباتوطاعنلشجرهحارمواقواهب

لةفئزلءماكأفوسرىالبالدامنماو

لهكأؤحتىناضحىالعدووكالجاهر

وقوله

ومكارمفضايلبيئمنكاال

بهتحببكلماارتياحكومن

فهسيسمكلمالخيقةان

تاجهدرةكنتتتوجفاذا
مركصفيلداعلىاشاكالذا

مثمرعجزصكءاوسابدى

دايمغماامفيارتياحكومن

حالمبيعنياالحظهفيما
العحارمعهنفكستباللثحتى

الخاتمفصبهتتختمواذا
بالقايمكفهوصاقتهلكوا

الكاتمذرعواضاقوصفهفي
قموله

1

قدرصعاءلوءلوذمببسمطيفوفهايقطرفكائهاوالدمع

جالموهواحجنجمعنوانهامكالثيتلهالقممما2الصدرءجوءلجو
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اربعاالليفأرتللةفيشعرهائبهنثالشذونشرت

معاوثفيالقمرئفأرتنيبوجههاالسطءقرواشقبلت
قموله

ءاعفساليلماكانقدكانألنهألسقام6هدوشكيمتي
نجالهأهماكافتممابهاجراحةحشايفييميكمثلت

الجرحعلىالجراحةحملنولفتشابهتاحقهكانفتشابهاقوله

العضوعلىنوالى

ءالسمراالصعدةفيتندقوربماالسابرىعلينفذت

الهـسرننلماخاخاتؤولهقيقوقالعيسكانتكأن
الجماالبهيصنصولكنالمخمالتالوشيلبسن
غراالورنتيراءوفاكأبانخوطومالتقرابدت

زرتابيابئقولمنهذا

حبيبصهدربانممنوصيببالشعروالدجىليالندلىنجت
المعتزوالبن

ووجسبيبسمنوشسينوالدجيبالثعرليلينفيزلتفا
اآلضهذاكول

لرحلكهلىالنهاروبداقىفعتءالماالثقالشاول

مايسحقبلثلءالمايلقىوجهامثلهلوجمالشابدت
الممزابنوقال

ارتنيهضاباذاحتىالدجىورينيهاهاللباتت

ولممسلم

البدرااألجمطالبدرأحبهاصطوراطوراحديثهاالبدراسشفبعث



المتنيشعرلخارمن

قموله

711

اءاسوليءلألممىامنممنت

ةمروسواكعلىالجفاه6اجد
محاالشيرتدللكوارى

المطقؤمهاروادفكتشكو

لهوقو

االلسناالكالمنعماالحب
الكرىهجرالهاجريليشالحبيب

ماتدرلمخيتاولوءبما
لقدحتىانقاسناوتوقدت

ثتهاااليالمودعةأفدي
ةميادثافىطارقةانكرت

سوالاديءفوفيتملىيا
حمالنواكفياالبروا

هلوالتداللقاتوارى

يخالدشثاكوجدقياشكوى

اعلناماعاشقوىشوالذ

الضناصلىواصليجرمغيرمن
تلوناامتقعنمماالواننا

بيتاالعواذلتحهـترقاشفقت

ثنازفراتسبفرادىنعارا

ديدألفصارتبهااعترفتثم

صقولالمااكليقدرفالويخرسيبهتالمجوبللصرأىاذا

ذريحبنقيى

أكدلجيبالفأبهضحئةءنجاأرلعاأناالفاهو
المجنونوكقول

ديالنالتحبحتىوتخرساالجلدبالحثقيلفالمجحئ

الجهمبنعليكولاثانيوالمصراع
السترلثاالنالهوىيطيبفقالجهراوبهبالصثقتهتك

اسفىابقرلفيهواألصل

ستردرنهامناللذلتفيخيرفالنىالمنوفريختهوىمنفبهامم
طيتناتصفاناردتفلوتغرتلالولنافتلونتاحبابخافارقتايقود1

تهاقدونبأيلتدد



11
المتبىشعرمنالختار

وقوله

لعاقلاطبوالرأيمهلىالعاذلماعةمالي

الناقلعلىالطباعوتأبىيانكمدالقلبمنمراد
ألحلققوصنحوليعشقكممنألعثقواني
الزائلحيعلىبكيتكمابلمثمزلخمولو

مسلسائلمننيجرتوقددموعياينكرخدي
راحلعلىحزنواولفوقهجرىدمعأولأ

شاغلفيالشوقمنوبتمنياللمنالساووهبت

حلىلىشققنثيابمقلتيلىءجفونيكا
وقوله

سلوةألحبةابعدمنعثتوما

لخابىحالواحدارحيالوأن

اليكمادفىوحالرشئماذاكان
ذكرااالءبالماشرفياءو

فوشهاالسحةلمععرمه

هاوغيراتفىلساالنجومافيأما

يتيءعينيثطرواللليرهذاالم
الفجرلقيةالقلةبدربلقيت

حمولنماياتواصتن
رحيللرحيلبحدامنالموتوفي

وقبولروضةبرحتتىفال

ولقىاطبيباهلبهءلما

وصولاليهنلظمفليى

ديلءالعماءضوعلىليني
ونحولرقةيخهفيظهر

قتيلفيهوالليلشفتبهدي

بقولهفكشفهبعفيهمللعنىلذمذاقدء

وكوابههاللةلنهزلماووفىيفهقدسلالصجحولمارأيت

ساكبهاالرضقدضمخوهذادمقدذبهالدجىقلتاحمراروالح



المتنبيدثعرمنلمختار
91

نرسولبهاوالشعسنبعفعالمةفيهالمسنويوماكان

قلوله

فيئيالهمومتفىدمن
بهاوكفتممحابةكلنق

صعابهاريقافحيتولطالما

بهاخلوتطالماشامية

شالطنيناظريفقبات
ابتممعتخدكيئكالفي

ايرهاغديديصنيما

بهالاتفرببلدفي

هسائىوالحموللقيا

مقلتهاأناة3كل

حةملواةالصرفياوماوجدتم

أنمافبرحلتيءالعزاوحل

قثوله

قموله

اماللواشتصاتهاعر

حزامبنعروةبعنيتبي

هيصبالعتابوافتفيها

ساهاناظرقيتبحرفي

افاهبهقباتوانما

شاياصابرقهمطرعن

اقواهطالمدامفيجلصه

هااشباولسنحسانعلى

أمواهاقذئدزوهن

واياصاماياتول

دموعياتالنرفيقرقاشمما

للتمثيعاالنفاساتبته

وقوله

تغوررابالفيالكوبرانالرىفينيدةاحسبفبلمابهت

االخرقرلنهمستخشوقريبمحبوبتمنرسوالالشملالفتحابوقال
فسلهطعليكتليمميامارةنهاالنارفاءشمىاذاطلعت



21

شعرللمتنبيمنالمختار

ارىاننعشكقبلماكتآمل
خلفهباكولكلبهجواص

يضةمصءالسماكبدفيوالشمس

حولهئكالمااجنمةوحفيف

4ضربكأندثاأتواشحتى

حياتهبردلهءالثناكفل

سيوفهمغمودغابتاذانقر

قديماالدنيايعشقلمومن

حبيبمنحياتكفينصيبك

حتىءباالرزاالدهررماني

سهاماصابتنياذافصرت
بالرزايااباليفماومان

طراالناعيناولوهذا

بنفسيفجعلمالموتكأن
حنوطثاخااللهصالة

وقوله

يسيرالرجالايليعلىرضوى

الطوردكيومموسىصعقات

نمورتكادراجمةواالرض

صورالالذقيةأهلوعيون

موحدمحفوركلقلبفي

منشورفكأنهانعاوىلما

حضورجادالهفاتجالعنها

الوصالالىسبيلالولكن

خيالمنمنامكفينصيبك

نبالمنءغشافياديءفو

النصالعلىالنصالتكسرت
اباليبأنانتفعتماالني
الجاللذافيميتةالول

ببالمخلوقيخطرولم

البالجهالمكفنالوجهعلى

الروميابنقولمنمنقول
محمدسيرنعشيعاينلممن

المعتزابنقولومن

نعشهفيالقاسمابوهذا
الزياتصدبنقولمنكلعذا

قبرهازرتلوالخالنلييتول

االجبالتسيركيفيدرلن

الجبالتسيرانظرواكيفقوموا

قبرلهاادءغيرالفووهلفقلت



االطيبشمرالىلمختارمق

اررلكرمفياللحدوقبلصوألالتربقبلالمدفونعلى
بللىوهوبهرالهجديداشخصااالرضيطنله

وفيها

غافالتالمصائباتهن

ضدناكمنءالنساولوكان

وقوله

الداللدخمعالحزنفدمع
الرجالعلىءالنسالفضلت

وعقالفيحفظااطزناجد

اءواذايجرهفأك

نولحفيهنبثءووفا

لدمععوألالدموعخيران
الحرلفيالرققالتيذيأت
11لقيتغداهخلقهاأمن

ارلمنشخعهـيجواآسمتك

بماغااخذنماقستفأذا

اوفىحظكانوتيقت

اياالمشغلتلقدولعمري

لدهاشمنبالسيوثتانتح
فلماعليهنصرةعلما

االمىكقومنلتجدواذا
النفسفيانفسالحياةولذيذ

فماملاففاليالشخواذا
وشابصحةالعيثىالة

6طهماللوا

وذعرااطقفيواراه

أصاللأللفصلكانألاكرم
أهالأهلكءللودأكأللم

دأستهالرعايةبعثته

وملىالحديدكرهاستأذاب

تفلىبالعموارموالهامروم

طعالفيكنفسهالقمجعل
ادوسألءالفوعقسريدرن

اعالجدلثأنوتإلنت

فكييطاثشغالديعاألبا

مفالوبالنوالاسيرار

نبالادركاختالعاو

بهالالموتوادتراذاشخد

وأحلىتملانمنواشى
مالالضعفوانماحياة

ولىءالمرعنوئبافاذا
ح



صرللخارمن1

الدنياتهبماتستردابدا

الغدرالقىعلىمعشوقةوهي

عليهامنهايسيلدمعكل
أدفلألفيهاالغانياتشيم

محئاالمفرقالورىياملك

انىاشةدولةالثهقلد

بذالالموالمطاغنتفبه

تدفمماالعتولالباهرايما

إعابكتشبهاتاطىمن

دلخلودكاشتعىماواذا

قموله

نافرشجاعابيصدةالحوم

احبتيفراقمنألجبنائي
ةلمجقسوالعاداغعبنييدفىو

اوغافللجاهلالحياةتصفو

نفسهالحتانقفييغالطولمن

بألإنهمنالهرمانالذيأت

اصحابهاعنثاراالتتخلف

لبماعلىالسالحالذاحصلخمن

بئعديقولالىنظوالبيتهذاني

لننرشرواالمركارىىكمأصنكمر

الطيبابي

بخالكانجودهاايتئا

وصالتممموالعهدافظ

تخلىنحهااليدذوبفك

الامالباساساثأهلذاري

وذالوعزافيهمومما

محلىبالمكرماتحاما

ئالاالعادممطادتوبه

فمهالفكرياتعبتصفاورك

ضالطريقكفيدذومن
الثلكىأوفىتءالفال

برظئغوالكومنيالليلو
فأشجعباطمامنفيوتحس

فأجزعالصديقلمجعفيلغو
يثوقعومامنهامضىمما

كدحالمحالطاباويسو

المعرصماقومهمايومهما

كتبعءالقناويدركهاحيا
تقرعوخدكرعمدشاكخ

زيد

صابرر4قباأفيأم



للطيبالىصعرمنلحتار

لهوقو

311

خهرنيءجاحتيالجزيرةطوى
امالصدقهلييدحاذالمحتى

العنهـااالفواهفيبهتعثرت

عنصرهاءالغباتغابفينفان
صنائعهامنبهيالرتوماذ

ايديهاانالليالطتاكقال

قاهرهانتعدوايعنوال

غايتهااالنسانسباحتوربما

لبأنتهمنهااحدقفىوما

4ومهالدؤيافيرحومن

تموله

بالنافماانوتبنوننح

بارواخاايديناتخل

جوهمناالرواحفهذه

متوفيالعاشقجمرلو

الكذبالىبامالمهفيهفزعت

بييشرقصحتىبالدمعتتض
لطالحباالقالمالطرقصرفي1والبرد

العتفيليسمعنىالخمرفيأن

ممبببالوالوداالبكيت

3بالربلنجعشاكربنضراذا
3بالخربالصقريصدنفانهن

محمتسبغيربأمرتهودأجاء
اربالىاالاربثىاروال

والحبالعجزبينالفكراقامه

صربهبنلىماالثنعاف
كبهمنهنزماثعلى

بهفىمناالجساموهذه

يسعهلميسبيهالذيحسن

الرسلالبرد1

لليالياصابتاالضيشيقوللغرسفبتاولجالاينبمبهرلحثامنملبمافغا2
ظبالهةللملنريمرببهوهوطالءالحباجالخر3اضمعيفعولمجباناناتغباءبو

ءيربنمتممقاله

يسمواالأنتفطىمرودثاعرفالىابائيواعددت
اجزعانيقىفهلللحادلتلننىمحالةوالعلمتعدر



اطيبافىشهرمنكوانأ

غربهفياالنفسفشكتشرفهفيالثمعكأقرنلم

طبهفيجاليوسموتةجهلهفيالضانراممييموت
صربهعلىاالمنوزأدفيعرهعلىزادؤربما

حربهفيالمنرطكغايةسلمهفيإفرملاوغاية

ارعبهمنيخفقفوادهطالبإحانجتهدقفىفال
كتبهفيالسافىتحملتضععقحملمااناكشاط

جدتهورثيلهتمر

علمابهادنيلمدهتىفلمانجامنعتماتجلشاالياليس

بعدهاسمابهماتتالذي2اعاننيورظالىقليحراصلى
المطراكربقكصمامحبروفقىكأنماولفظيحظيثعصمن
3عييهاودنيابهاسحمامحاجرمدادهأصارصمتىوتلمه

ادىبعدماقاباحتىوفارقاجوالجاليوجفترقسدممها

ااذمالالنيالتملمثدمنوانماالمناياااليسلهاولم

التيكنالعظمىالحغرفقدصارتالحوىاستعظمالوتقبيلوممت

اعىبهاراكالطرفاولكنبضيقهاالدنياعليانسدتوما
اوقو

وارحمفكأرقثمألخوكالومفيالفوارسمعتنمقاكأيا
فيمالمحختصيبالمجوسانوعندهالعنافمعاليكيرنو
هلىدعاذاوامنهويجزعيخاتدانالينبفالمتيقاالموتنلذاايأ12

ادءالفوالىعايدةرمبهفيءالهاونتويجوزانالموتبءرمنلءفوجمفقمن

الروميابنقالالوجودقليلوهوءبيصاةريجناحيهاحدفيالذياالعهـم2

االعمالغرلباعزمنورضمأماالسلهـنماممناحكضب
االسودوهواصحمبهعالسحم3



ا5المعنلىشعرمننحكر

األسحملراعاألولىولوانهابعارضيالياضراغرائعة
تلثماألوانقبلمنفالشيبالصباعنسفرتيمكننيلوكان
يعممسواداواليمىيقتاارىفالالحادثاترأيتولقد

يندموعافيولمطالذيينمىفطلقاطقاظنبذواقدواالس

الدمجوانبهعلىيراقحتىاالذىمنالرفعالثعرفاليسلم

يظلمالفلعكعفةذافاتجدالنفوسشيممنفالظلم

اليفهممنوخطاببهلهعنالورعويمنعذلالبليةومن
وقالمجاثم

االعظمالطريقرجلهابينماوعرسهالطريقابنكيغلغيحمي
ياجمءوراومنالعاوجتحتاعقابهصبأربعهثصي

حعرمفيهالوذثمطروفةانهاتسعتقرماوصونها

ظطمعجوزاويقهتهقردفأنهمحدثااشارواذا
يمتعممسدعلىيحادحتىقذالهاالصفمنارقةيتالي
لمءويريضرصاالصداقةومننفينالكماالعداوةومن

لهوقر

ذالقهءامآباوالبيضاقوماالسودالمخصيمكرمةعفممن
دودمصبالفلسينوهوقدرهامةدايالنخاسيدفياذنهام

لهوقو

قففمنهالقلباماواسود

اهلهالدهءعلىغيظابهيموت

لندىوالعقلاواالصلمدمتلماف

الجانانشيبا5

فرجبامايطنهويخب

وشبيبفاتكغيظاماتكما

طيبيافيفيلحياةشا



الطيبلبعصن21

وقوله

صمامائهمثلبحرحوىبهءالهوامانجصأنما
حيقولهقولوصدماالشوفألفىهناش

والنقماالسلبغاتوالنعمبهاالمياعلفففوالخيل
جودهاسلمامنمنهاحسنيدهشالوردأنقلير

الكرمابكعوذتوانماخيرمانثرتلستلهوقل

14قوللخروجوحسنالتطعىحنومن

اجمالاصبنعاوبنبدرغيرهاالقوأتلمنيذمحدق

لهوقو

1ثوبشارقالغرفىالكرفيمنصأقيحقالنوموهزأطار
3والمارقايراذفاريهافصالحتاطسيناسحاقشدوابابن

قموله

لهافقلتبيهانبضابمرت

ىهـفالتكالمغيثمثمفاستضحكت

وقوله

بامودالركابوصمنوحيت

بهاشصورابئعلمحاالئتى

الرباالثادنهذاجانسأتمن

انتسبااذاعجلمنوهولشرىاليث

ربهااشيفغدوت3دارصقمن
صيفباشحااليالزمانءجا

وقوله

صروركاملواليثوبمماخالصلذيذفماالزمانجمح

الهائلالمقاموهطالمنىيتهءروعبداللهبئالفضلابوحتى

اآلذانخلفالذفادكها2المقطعدوالثاجلدمنالرحلركبانرز1
لودجلددلرش3الركبانتحتتوضعومحائدوالناوفللرحاللنوالحير



321المتنبيتخلصمن

وقوله

اقواتهامنوحسكناقواتاغادربمقانبومقانب

جبهاقافيعرانبنيايدينماحكثالجادهاغرراتج
هوقول

لبرالسحاباوفيتعاللماعامصانتحتهظتاويخب
وقوله

لهالممقاالأتركلمقلتوأنمصاأللفاتكإتركلماذاصلت
الزائمعبيدالتفضعابنعنوعاقنىالتوافيفخانتنيواال

وقوله

وإئلابيضمانضمتالهوىغيرامرفيولوبهت
الذابلالقناصدورواعطىالخضاربضماننفسهفدى

وقوله

لققبيخفيءالهحجاابيابنقناأنهفياوالبيننودخهم
وقوله

حرامظرعاكطايكاالطرهاعيراالحراروتعذر

قناالروضناكالرحبت

اياوالمماجيأدلمامرفك

ثيرباألميروالمسعون

بحكمخرقاانلو
محموضيةفاعلةكنتما

وقوله

السيلوانتقصدالحلب

والذميلوجيفناواليها

الماموالبهالذيواألمير

14وقو

انزلاعاقهوحدلثوبرزت

ابخلاوشانكالملوكملك



2

عاب

المتنبيتخلءسو

يممتلالذيلهتذلينامفتفتضعيقرئانمنعين
والوجلوالجوربخلبهحلبحيثاليحليل

قولهاالمشكرطماتخلهتجدالولعال

ريعاأبراهميموابنيرافجرئملاويقولواابك
تموله

لالونهاكهفابوالفرعالقاضينماصيافنتهومافافنى
لهوقر

بعراناعبدالنةبنسعيدالىاالسيكلهمبمتستطتلو
تموله

الزمانكتابفيجليمىوخيرسرعسابحالدقفياعزمكان
عابوذخرةبحرصعلىلهالذيمالخوبحرابوالمك

ومناالقطالمعمتهجنمنفليستنحتارةةحسنتكنلموانف
قولهمثلاتدائهمن

الومالومكويكارايىكنى
تحوله

نسيساشفيتومايتانثنثمرسيسانافهجتزتهـهذي
قموله

راهاذوابديلالكلمنآهاقولتيمنلبدياوه
قولهوافبرد

االستاذايقدمغابليىامهذاشعىقرنامامساور
الطللايهاأنااثلثوقوله

احادفيسداساماحادوقو



92مطالعهسنبمالطيبألىعنالعتذار

ربرعاعطمهااالقطرملثوقوله

الجماالالصبرزموإالوحغارلمحاالهمليىءشابتافيوقوله
اذواحزتعاسنهسربوقوله

وقولهاللوايموقتكتانالئمياألوقوله

حاشيرحثايفيلمطحثاهقرامقعلىدمشقمنمبيتي
بقولهحاطبلكافتاواهتقبحسمهاشجامطاكللربعكماءوفاووقوله
امانياينانالمناياوحسبالمولشافاىقىانءداوككق

الماوكبعضاسننثمدهالرمشينخبرذيلهفروىأالمثاللهوضرب

قولهفأنشدهمروانبنالملكعبدانهويقالامةبنيمن
ابنهذاياعنأكاءوماسوفقالينسكبءالمانمنهاثمابال
يشسكالفدمحاعلىبهاالممدوحينعنتوباخراجهوأمراللخنا
لبودلفاستنشدهلماحكيمةابيوضبرئبتااظهوالالخبربهذاباروانا

فأنثدههنهبهوصفمابعمق

اعرفبهبهداالائمبلهالالذيكنتتعرف5االذهبأ
لقوذلليغقرفل

المالبفيخلقةالدمعتحسبالعثاقلكثرةاتراها
باخراعهانفردومعقمئلهسعماءاتدافانه

ائمالشأقيالزماهلقدرعلىوقوله
لهوقو

الشحانشجاعةقبلالرئي

ةمىلنفساجتمعاافاذاه

75طهصاادأ

الثانيلمحللموهياولهو
مكانصءالعليامنبلغت

ئ
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الطيبايىمطالىمحاسن

الدولقالطعدالعدفدوعاداتسيؤماتعودادهرهمنهىاملكل
14تمو

وقولهباكرزدشاوانربعمنفدياك
متيمشحراتالنصيحاكلالمتدمفالنسيبمدحناذا

وقولهاراقادمايصعالردري1وفوله

لهوقىاظبوقءوافيالشوقفكاغالب

بوادرهفانهاتأدخامىءوهضافىخانتهالردبحاشا
وقوله

المقدارادكشمسوارادفيالنوارتحلهثتسرح

وقولهاالسلعلىيبنىماالكااعلىوقوله

وقولهالزمنلذااضاغرافاسافاضل

االمامماتهبوممرمثلالمدامتليهماادءفر
تلوله

غددكليومليسههاتالموعدفأيندآاليوم
علىدفكالقستهواذاموضعهالىهداكطبنانلكفىواثال

نجدلمامستومعاونها6ةسافىاثالنهاابياتافرادوهذهنفسه

معظماواكزهاهلولمصاجهاايصلحكاجفوجاراتاتهااضفي
نححاره6شارةالمخىخاللمن6ماتقدكادرجفيدبهرممااوكثر6اثبضهاما

والليه06تميزذلوافرادتلزمنيانلكوليس6المذاهبمقترعةالماني

نجايةمنيحززولم6لأللسناشهدفممنكميرفعلهكاباعيانهعليه
وانفردفالنكذاالىفالنيسبقولمبديعوبيتفردمعتىفقالالمقجم
انيازعملمبلواالواخراألوانلبشعرةاالحاصاحلمالنيبكذا



ااغعرهمشضاعالذين5الر

بهذهاسمهالذيالمعنىولعلوالروايةالحفعلفدع6ةءصماعاوقرانصقه

6اتصفحهلمديوانمهدرفي6الجملىهذهالياضيفهالذيوالبيتالسمة

ثمروتةاصونانعسانياو6نهالطربذلكاعثروتهتصفحاو

بهءاالحتذاوطريقةمنهاالخذوجهاغفلتلكنيحفظتهاو6نعيته

وامعتمنامةللظنآانقيااهـمممهذاعلىبعدالوقفاقدمالوقتفيأجسروانما
افهفمعاذواالحاطةوالعلم6الضةاليقينفاما6النفىعلىمايغلبالى

ءالشرابكرةعلمكمعالتقبلهانلوجبادعةولوادعيهان
واظنك6مانقلجلياعوضمافيلكزوخمولاطظوظفاوا
عرهفيشاعر1حمسييةاسقطابحزياانالكوانىسمتقد

وهلمافهايدرينيوماغيريالىاشعارهمبعضوقوعمنننييوفما
6المحدلونءالءهوام6مهاىومقتبعنهانقولالمشحنبالمستضهذا

فكيفوالمولدالعصرفيجاوروناووالبادالدارفيشاركوناالذت

البعهقزعموبينهرينااالممختوتاس6مانهزموفدم6دهتعدبمن
فقالالعلومبطلبمنيعنيعافسأيومذإتالزبربئعروةزارانهلرالزل
لعدهنثدنيظسليملبنيفقلتاروىانتالعربتجائلأليفقالالئرقلت
كردتعندبهراالصععيوةنهمواحدااعرفلمسلميمبنيهامنأكثر

كإقالوامءماجافقالالراويةضمفمابااتواالحيمنقةاالمسمس
اوايةلىانشدهمثمنتغفلههلمواالميخخوفقلتمكذبتمفالنتمدث
اشاسثالثيننخانجمدنااالصمعيقالكرايسمىشاعراكلهمثمانين
يسعونسعدبنيمناخوهأنايضااالصمعيوزعمنجدفلمكرايسمى
لشعارهمفذهبتاالمصاريبطوافلمرخازاونذيراكانواومنيذرأنذرا
ماالراقيهالنسحةثطا
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وقديرمحفيلنذيرشعرهوعينقالدتههطالتيالتافيةبةءروارجوزةوان

يخرهايرولمالذيالمجولالرجلالىتنعسباالبياتالقائلاشعار

باكورةاليكونممنلهاانتمهدالنفىوكأنبهااالاسملهيعرفوال
ذاومنالممارسةوطولالدربةبعداالالقريحةجمالتممحوالالخامير

الهذلمطيسعقول

غناهومشيعنفسهعلىفقرهفاصراومالك

كفاهايهاوكلتومممماواعةسدتاذاسدته

سبيلهاسهلتمتدماتلهاانو6وتعدربته6رفتهتندلمانهافيشك

هايروالعرغيرلماياتشعوالهذلنفيوهي6مأخذهاقربتاتاخوو
بنيمنبدويشغبهامتامطاياممحةقدمكانوقد

بنجعفربهامدحفعيدةفانشدناسفيانبنمطرفيدىرببعةبنعامس

6نادرعينبين6االطرافنحتلفةاالبياتمخافرةوجدتهاالحسنيمحمد

مناراهالىلمتعجبفكت6ساقعلومسيفمقاربوتوممعل

الضعفالىشعرهالشيهفوجدتوامتحنت6تفاوتهاورو6ابهااضطر
كنفسالنااصحانجامنبقربهكانمنبعضناااذكذلكفنحنهوما

فيفرللوفادةأهبهوقتاطيحضرأنهودبهرمعرفةفأثبتهياالمي

3متدششيبهيريداافقال6لقيلةاثعاحداو6الخلىفتيانوفدجمعلقومانادى
نظههاتموالثالثةابجيننهمرجلفزودهكهالشريشبكقفزودوههذا

االفكارواضالفالقرليحتفاضلالتبانذلكسببواذافصيدة

يترضىمنعدةوهذهالومعندهمالشعرهذانفاذا6والهواجى

لعرباوكثرمديرواألمي6مدحولاللسانو6فامدةاللغةووينظممنهم
خيرهاالثاعرهامكذاولعهـستافهالنئكوالالنسفعنتهحذا1



اكءنعرفيالمعبممال

بعيدواطضرلهمخالصةوالدارعربوالعربممظكفمامستعجم
االحوالهذهمعيمكنوهلعنهممنقطعةالفسادواسباب6منهم
اهقىماعلىلمطافتستجر6المتطرفالمقلفضالعنالمتوسعالمقررءاحصا

بينلكافصلبلص6اتلثوالواعجل6اتحرزوالأترعانمن
غدييقربماواميز6خرءالموعنالمقدملكواعزل6والمقاومالمراتب

فلبعمقالمأخوذالمستربهالحقتفان6باألخذعليهاشمهدعمااالبداعمن

المسترصلتورممندأصلم6مستحسنةفيهيادةلىاومةالمتقداضاالغر
قولةاألياتتلكفمن6المميهفموقفاقفوال

تمهصريفكنشالسردالليلبيدهارضايممتاذاوكت

الصبهينرصلىوياضوانشلميوسواداللليشفعازورهم
غارمهءالثيوالمتلفبثايةياللحعلااللليشتغرميضي

عابهاضربنتارفنافلماجمالةبالسياطاليخاضربن

الورداوكاشالربيعكحتزهرامنبتاعصرالوكنت
الجدوالفعماأجمعأنباصعبمنيديوالنارفيءالمابينالجمعوما

ضمنهمتمميوايلذبهاسمسالتياللغةالفاظهمنواسمع
سوارضيبالحنقرىكهفأنهاالوالتبهراعصف

لسيعليكالذلمجيدعوثنائيوظيثمجالىبخقريظيفيصدعت

درظسيوفمنطبعتوقدمونالهيجافيالهامكأن
اديءفواالفييخطرنفماهموممناالممنةصغتوقد

غنمنهابمبدىقىلمموطأتهاارضبصل
القلمبظنرهئبرىوكانيلمسهالخزحينيستخشن

هذامجتدنعاقيلمافكليرفبهالبينغرابكانمال



يعرهالمتيمثال

ينحلهالودقايمهزالصزما

عليابهالزمانخفيد

حتىفاتاالوبكلقدحسنت

بالدؤمنالدننعلىقف

نجومكأنهنلجمدلول
عقلبغيراطناظولوحيز

محطبيغاضىدحمطفاضطماو

يخهاللديامميمءهوجاطا
بنافيتمشالجديلنجاتمن

قهاذرالغيلىخفيتواذا
غدلهفسوفارادتهامضى

علهالهوانيسهليهنمن

انهافخفناابهنامصطربت

عثراعليهاسنابكهاعقدت

مرءكاوكطءباووثرنهـيئ

ولكنومىءالرواعضائناخير

هجودمايهجىاامرفلوكنت

بزتهحنمفيمااليعجبن

حلينكشكلتيناالتعانقدون
صأنهانمرفهوآونة

بصريعلىدمسمنلشنققدكئت

قياماتحقمنتجتافأ

ديحتىحكتيبحافيلصبرال
اماليخفيهالدركلك

ابتسامالزمننمفيكاثك
خالجنبوصةفيرياكخال

ليالأنهنعراميىفي
الحسام4صيقاعقتجنب

يمنجافىمنجضنيماسالكا
الزبالسليطفيالناتافى

جالاالفياالياممثيدا
يامقلةانيقىاال

هنافثماالقصىواشقرب
مايلبميتلجرحما

بئارقصتضاءلوالجا

ألمكناعليهعخقاتبتكلو

الصمامنطفآتبتا

االقدامبقصدكقضلتها

مسيرعنفرضاقولكن

قاكفنددفيناجووقشهلو

الثاكلوضثمادقهمانصب
راصلحبيبودهاتقبل

هانابمدكمعزوركلفاليوم
مهواتاعلىولدواوكأنهم



لتنىفال

محلاالذوسليأولو

لهماجمعفيعاتاصاايخفقون

تحبم1يامعياتوانفس

قدجعلتاليطقفيلسنهماكأن
بةريهاسطوفييركضلومر

نلتهمحلعنزوالكاعيا

ىطأشسراكللدنباابمدوكه

كأثمابالجفرندموعيتاج
صعيدةقمكانلنااالنامدبم

افاسيىماالجوفاسىنءكا
أفيكاجفانيفيهابب

حمافأهإفراقابالذمخعىمن

ااوفبعهدءاغدرشحسنال

انقضىمصبنيساريكفأت
حتىاطدثاننوانبعرت

بعضافواقببعضهانمجيب
عليلصهاالفاجرك

القبالمججادهمبابوابصمام
نماكاءالجنونبينمايدةب

رأصهشقفياقحتاقلمولو

اصاعرقالالذكيميواليلهااللمعي

بالكلنيظقالذيااللمعي

531شعرهثه

القناموانحطالجيشمالى

الفقرلفالذيفقرنحافة

آتاصوكاقصلووراااهـءاالى

خرصاناالطعنفيرماخهمعلى
ميمالهامهرهبحافراحصى

اهاالعناالقارتخرجال

بدصدالححهمامنلهدواء

خدبايهةكللينيجفوفي
أبياتهاالفردمنيعإبىاكنت
شوبافيهسوادهفصار

الذنوباهرافىاعلىبراعد4
يحمدلدهرشيئاافياليرقمن

دعلهااليدومأنعدهاومن

الوردهبأشالوردءمافأنك
لهانقجبالكتانتشتلو

قضيبالكسرالتصلتافاوال

طبيبابهالمسحالىبععت

وتعدخانفهمقلبفيصهاألشخا

بحابهدبعايهصاتمعقد
تبمنخطلسغماغيرتأمن

سعاوةدقدرأيكأن



شوهقيلامثال1

مثمباخرضومهاوثتىبفارسناةالقاطرولربما
بدلجههـالشمسمارضىفلكعناطبيبسارذاكلو

محالفيبممشقمكأنكملوإرىالدتفيرأيك
الزالدمبعضالمسكفأنفموانتاالنامتفقفان
بشربانهاالاعيبمألفيلويعابالذيانت
وصالهزمانيهجرتااذكاناحبتهمنطيالبغضاني

بعقالهمخفالففوقاحولهغيرمعقالت2روت

اقبالهعلىلجرتمجااسيافهعلىتجريتكنلملو
اجاللهمنعنمالطرفلوضضبخقعهالنهارفنفكانما

نطاقاحدقمنعليهكأنفيهاالبصارتثبتوضصر

الجاليدفيالجلسنابككتبئاسمهمنحرفاول

شاصلمواحازوهاوانءشافأهءخلفاوارضهمنيالدىكأ
ماغدارعحصانلفحقوقهاسيالفمارسالوسنىلهافي
احزمبالشرالثرصدمولكنالقناعلىبخالبالبفوسذاكوما

مخملالقنافيولكتهلوبهازردوملمومة

القسطلجيثابهاويتذرجئهبهاجيشاءيفاجى

مايقتلالسفسفرحفمنلهاصرعةتنحرنفال
يفعلبمااشارولكنتتويمهاافهاعمدوما

للعورباطولومنرضاكمنهاالجزلمجذلواباشيطواضىقىاالبهث

بالعللاالجسامفربمامحتعواقبهمحمودبثهعتلهل

رحمقالمتدققدمامنيبهيصحيحهاحمراكأنورجها

ناحسرلعلىيبكالرماحمناثكسربعزكاشالعححثمدققاأ



عرهشفيالمتنبيممال
اكم

بتبهأودمناالالخلما

ممقاجمافعصتكأني
ةنطعلىقدرتمااذا

اصلهعنالدهرفالغض

وانمافادبالىانتفاعيوبهف
تجيبهالمنناداكمنواتعب

مضارعانعالتنويهمااذاكان

ةتخةيهانلوبلعبرث

ثابهفيافطاعهالىاسصير

فيصاهانكحاولتواذا

مسامهفيالءسوكأنكل

صأنهبالقلوبمابهبواد

بهاركونادمنطمناالتنكر

ءالمرفيالمقالةتنجحانما

طباحعنيكنلمالحامواذا
خلفاالالبيبفيواذاكان

ناصةهحمدجممتحمطوا
قناةالزمانانبتكلما

بدالموتمنيكنلمواذا

بهالقجحكشزمنلنياال
وحاجتهالثانيعرهالفتىدجمر

وتكرمتيبرينيفياللفر
8رطا

بسواثهاليرىبطرفوارى

تبعرماقبالوصاتمت

اشدرهاقىعلىفأني
يظربهاعانفأنك

لغمضااألعينفيظةيهدماصه
التشاصمناكهعادغيظال

زمالجواعليهتلئانفيمضى

ناطقالحغالفاظفيائينيم
بحسامهدارهمنطرفهعل

امياالالقضااذرعابصرت

يعقيجفاافيسفيوؤيص

عقدهتاشجيدرحلواوقد

مغانهافيروحريحكفأن
ادءالفوفيهوىوافقتاذا

الميالدتقدميحثملم

صدورالصعادفيالطيشوفع

تمنءموالومفيبينفكل
شاناقناةافيءالمركب
ياالتكونانالعجرفمن

شواجمالحساالناساهفرمن

اشغالالعيشفاتموقضولما

يحالءالعاياعلىالثريمان
ض



شبرهفيياللمال31

ومينانهافيهازبهايرصبنجاتهاوكادتمترديفية

طيانههـراتهاهاويذصقدهاسسيشقولمجالؤوسعراه

رتجريوفالسدفىكاغإلمجشعنوالهثمءاالعداوغالبه
ابتىولهفهسيفنككاءففلةوالملكااالوالملك

رأبمهفيالخاصيدتمصءامرىضداطيرقىفيفال

الويمفنءالممعياولموضيعمنةءاالسااتتاذا
بخايهدألبحاضالببيدانمعهتثزالعبداالوالعحىال

يريمالمنهغيرهرأىقدرهنقسهجهلتومن

مايقوليوخإنغارمنيالهاسفلماعادمن
ولىااللوبهنهاوخانتيخااالمانةاينافسدت

ابرالغببنهافيانكرادافىالثوربعدريومن
بمالهعلىءواتيماخافرهمبتهشفيبنوهالزماناقى

كربهردفانهاالمعالطاوحثكان

نبعبهبمبظنهاالمخازيانتكاو

لطسدالقلفيلهخلقنالفاظهالناسحاذاس

القذميرعلىمجفلولكهالحسىفيلنارااليامعلىوكيظ

بهاوحمليلىبادإهليرنيبعغيراتطالمنىادكتوفدكت
ابغالبمقتفردألنيرثيالىفيمنهاالثرقوالق

اخرىةكلهفيقوبئءوهو

3اليراضلىنجالالفوتدؤرطيرفرجةامنالبئهاءاذاضوو

اللموالنبمبللدابئمناطخربمنزلةونحرهبقرةالظالشومرمنجمهالظنف1
البقبرهحنلثتحتنلندلي



غ9المشىغرواختيارميالمعهئفس

اطسانالخدقمقلماخافتفهاكلوبخالعشقهيت

ثلالهوىنجمهاعالهلهافقكالتعمخؤفلف
لواقىغايةاراثواادالماطبؤاوفوقمماةاقألكل

امتعاكافيهتجديعودولمءهوافيشههغيواالط

والرجللبازارهافدتهاذالهعاشفةالحرنتءآخكانمم

ملزبىينفيكاثهاسلبيحاولهابعوحمناتحؤ3رأى
نحوالالرقابعشقكمنيدصأنمافهتفطماربهزئمت

كاملبانيليالشهادةفميلماقضمنذمتياتكءوفتا
هاقلاكالجاهلافيىداتيحنهيرفييمءيالميماوما
محعودشيرحاليهاصدزمنكاالنوسقجألش

يؤجهمماالثاوبرأناوزدناالفمانشرطاقتضاهبماوفيالكقد
االنتقاداالخياروافقصاءاستيفابغيتناتكنولمألئاوافضالكفالةت

قددنموهوهذاكاتاغهويهفكا5صتهازخيفهوهراتدصهاله

نجةالمحاخطابكءالدافيوسناككاالمقاضحةاكدعولهاكولنماأثبتما

لم3ابإالديوانعروضمنوالتقطنافيهاالعدلطريقةفلزمناوالمماكة

البيتالفيوخفاناالصلبةجهةعنكزهاانألفيهشيلىاتنذهب

يومايخقدمهومابدويهمالوالمعنىبهمعفودالكالمنوالبجانأل
منالقدرهذاويفجقكابذكرهالفائدةتعمامألءلغرفقاومفتقرمالي
البتوغفلةالتمييزضعاشهواؤشرصهءانمقضااخمينالحطاب

تقطانلكوابخنااحببتمانهتحذفانلكجلناوكداالختميديم

يهنجزوعدكعإايكرويوافقتامئهنقدكيقضلهالذيثكاةرفتامأل

بفحةطالعثمءوبينكبينناعليهالمواضةوقعتماوبفئيختفالويبغ



11
ياثنعناالعتذار

واخذ6عيونهاستيعابنقصدااللتعلم6ديرانهففالةوتصفحشهره

محايهكفيهيمكنمما6لهنعرضولممنهغادرنافماوانولبابهصفوته
مموالعنفالسعيفيالجدهذااذارئيتولعاككامحاجتكئهتضحفوال
خصماصرتوقدالمددالحامموقفتوانماتقولالقولفي

خطرفأنءئازعاحربااراكثمالمتوبطالقاضثروعوثرعت6مجادال
عدهاروفيبمطثقةالفاثمعرها6نفمكبوحدثك6ببالكذلك

اناظركانيكاو6دمووساخمبدغرسولافيواعلم6وعدليانصافي
موضعلكجاوزترأيتنيفأنلكاخاصماخاصمكوكا6عكاناظر
ادعوال6الغفلةمننفصيءابرىفما6عليهاونبهني6الهافربر6جة

المخوسطمندعواهيحققبمااهتمامااشدوالمدعياططأمنمةالسال

الخابمعايةمناتممودهفياطصحموعاية
انحيتمواصحابكوراقيفاقولاألولالثالمنقالىواعود

6بيتلهيسلمماكمقافقال6السرقءادعاعلىخصمممنازعةفي
6نحتلىارقومغيرلثاالهواوماثنىمعانيهمنيخلصلال

تمامابيقولمنشدعوانثد
لكالبااةكدتابنومنبهذاالحابابنمنبنونجدلمن

وغابضيسكلريالبالاالابوالهصورالضيمانما
كتابفيراتيمللحينوهوشعريسرحعلىعدلشخيلهمن
االدابمحارمواستفتالمعاليعوناسشتغارة

االعرابفيتبنسبايابعدمنمرقالكالمياعذارى

المعانيفأما4نظىوابدلالفاظهفغيرتمامابيشعرالىدانماوملت

وحصلقريحتهعلىاغمدفأنغيرهامنسرقهأوما6باعيافاتللفهي



5لمني01شعرمنلسجف

قولهبملءجاطرهوظفكرهعلى

اصبعاطأالناسرجالفعيماالكذاالفتىيدنان
قورومثل

بصارواحهناسدوآضيضمجسميروحفياسداايا
ذئابوالملوكليثوانكداحدانكاالفيكالخلفجرى

ذبابضالءيخطىولمذناباتبصخقويستانالنك
قولهومثل

عيىعياألمعركةيومفيعازرسيفهرأسصادفنلو

موسىقيهجازحتىانثقمايمهملالبحرلجاوكان
جموساالعالمونفكانعبدتجبينهءضولمنيراناوكان

السالمعليهمءاالنياغارضاسالىالجأحتىالمعانيفأعه
لهوقو

ءااسماالماقترعونازعتمابعداالهرونياتمتلم
ءسوايديكفيفيماواناسركيرمظفكواسمكفندوت

وقوله

الزلزالبوائقمنسدن11فيوانضارجلهءمااد

صلعالمنالرجالدوطينالورالعنمبرمنطينهرجل

الزاللفيعذوبةرتفطءالماالقتطينهوبقيات

وتجاوزهعلهزادفان6داابئعاريقةوهمذه46ءاقرامقدارافرذ

فعمار6ائممجاواضطرابالترتيبوفسادكاالفظتعقيدالىاضطرفليال

يفضبمعنىيظقرفيهلمثم6عدرهعلىوريدوجرمهرهبثينالخيره
واالحالىوابالغةكااقواالغراطاالنرهووانما

شهروهيالمهملىوبالصادالمجمةبالضادير1



يهدبىمغهاأ8

لهص

ابلفالهولدافاهمثلىحميلدصلرلجا

أواشماذاأعنهااصتنقواذاالقابهالمولدبطيبيستغنيوآ
وقولىهـينالهضرفواي8فيهشر

الركلبةاليالترشظمالىو

كجيغبنعألةتزكغمألمكلوكالتك
ءفجالفظهسينمعفحناطسنطجالذقيالمعنىهذالوقعلما
وقوالىكاش

9بمافجكفاللئئكخبلنمااليالئيلئعهتح

الدهرآتماللكأجفرجمثغلءلمخاببئلئحهل
كلؤألفييعرع

2يموقالزمانبشاروجعللمبعرعهنالدهزكأنيخطوب
قرلةثط

فللوالزثارعلييكمخيضعاظقرنأنااالفىعط
وغؤم

ريعاضالمحرلألعاناوربهثسماريققظن
لهقووكلطميمالمغى4ألطا

ظفىفعيكلقدوالاللتئهاتكنوبركله
وعال

بئالدهمئئءصيميلخقتإلىئهالنلللدكلل
الضبمؤىشتىفحؤلهملهتطنمانلهماألالصميالقميدوخذا

هاسفيألمشضوكللمبمعؤلفمرمنالهطويلالقحولتنبهيجالذي

ممارويوعهلئد2المبعبمعيقءضاللهـا



هيمءقلعنىلسفة
38

مواظضمساممترذلناصفماقدمعاوتجدلجبهايخافيمنهاعهكلهماكول

الفموريبممئفخرجثيلغاافيهالشراهفهلمالذىالملبماتي
فاللدالفبغةطريقاليه

ءبكاابربروومنالمتكمىئلططمضمتىبهدتقبفل

فطاإلهقعاهـلالهومناات

جميووعضلىتجلفالسى

إتفاتيحقهإلبخاساا

سيإبةلليينيهطأ

لحاله

بهروتى

المذأقهيالحيلنفى

اقلفرابمدإليكونواإلصى

أخاثبنالحلفوشعجبماالكل

ططملافيإاحهممكلكك
لترله

ايصرامنمخعتلحمبمهصووصيفاتثهئيالعيوبئ
ننكركثرالعخافيبكنلظوالتببغلثهءاإلبعممفاهلافصفنمافيفد

حجكصقابالالجصمكنجيرافادعيهىاليييركلفىلقلهءطا

اثيرجايئانلىخصملثكمدعيتإدئاعريتبرلومقال

ءظاهررلمحصلتجاوتفالفه6اسعبمااالالمسيقيننكعرفملمنبم
فبمامصعابرياكوحمد6عظوبههثمفى6فيهاستفبضنيظإوائلىيخدووقى

مشكلهالىاليصولملهلجهيناويحعهمضبمانجفيفضألجهواع
صللمديمفيالميرالعالمايصرالناقدلايهطيالابوهذا
ولستوامئكملهناءشتادرميقوالايركهلتمرجمبمية
6اقمعامهاصنافهبنبفيحتىابثموانقإدللكالبهابذةمتي

الهالبيه



ا
ؤدموضعهءالثيوضع

رةاالظوبينوالغصبالسرقبينفصلفومنأزلهعالبرتبهوتحيمل

الذيالمشتركبينوتفرق6المالحظةهنااللماهوتعرفواالختالس

المختصوبينبةاحداوليمالذيوالمتذلفيالسرقءإاديجوزال

نحتلسافصارالمقديفاقتظعهالمعابقواحياه6فملكهالمتديحازهالذي

اخذفيهيقالانزالذلمجيجوالقظوتعرفبعامحديالهوالمشاركسارفا

فمتى6فالندونلفالنهييهايقالانيصحالتيإمةوالآل6ونقل
والجربالغيثوالجوادكاوالبدربالشمالخسنتشبيهانأيتفونطرت

والعبوالناربالبالماضيوالشجاعواطماتباطجرءالبلىوااليد

6وتألمهانينهفيوالسقيم6سرهلبوالسليم6حيرتهفيبالمخبولآالمستها
واالبكمالناطقفيهايهثتركللعقولمتصورةالنفومىفيمقررهامور

متفيةعنهاالرقةبأنحكمت6والمفحموالشاعرواالعجموالفصيح
وماياصهذاوياينهمايشبهينكلوفعلبممتغسضحيلباالتباعواالخذ

جلتفيواالبتداعاالخقراعفيهيصحمااعبرتءثمظءيتميزومابه
سبوالبروفامعصرالفييعدالقالمتنا6مسمتفيضامتداوالمبه

كثشيهايىسبقللذيواوله6انفردبهلمنفياالصلنوان6ماخوذا

نوالظهمالمهفيموالو6النهجوبالبردالدارسبالخطالمحيلالطل
والظايمالمشيدبالفدنوالفحل6البسرباعذاقوعاليتهابالخلالمتمم
وذآبهااال3رالقومواطمولوكوصف6أتنهيسوقوباحتبالمهيج
والتفجع6اهلعنالمزلالءووسواالرحوالمسانح6والصردالراب

العقلواستعطافارالبهءبكاعلىالضفسولوم6سابههبعداشدللمن
باللقوةالفرسوتثيهكااخرىوتقبيحهرةولمحممينهالصلءواستبطا

توكو6الرشاهخانهاالتيبالدلوبوالعظ6القذفبشهابوالظبم



51ءاليباءالثعيبيه

دفعهيهوتفخىالووسفريقدوحالواقألع6والتطبيقبالعمومالغيث

6اللمحاوسرعةاالبصارأفبخالبرقووصفالعزاليوحلالمزادبعط

اردولماهبالرباحوكا6المحفرموكالحريقاالرمنكالقبسوانه
اعبرتهافاذأامثالهاعلىداليلاالأوردهاولمغيرهادونباعانهاهذه

بسهممنهاحدينفردالالركةعاممشتركاماصننينلكتصشفت
والقمرالمسصنفأنهيشازعالمبقيخضوالعاجهيساهمال

ممونحوذلكالمخبولكوحيرةثالضوحودالخماروبالدهالشفءومضا

مبقوصنفالخلقهشكيبالنفسفيمركبوهو6البدايةفيمقرر

ءالجالفيفصاركاالولقكثرواستعملبعدهتدوولثمزبففااليماالمقدم
6السرقعننفسهلحى6الثعراالسنلىواالشفاضةواالسشهاد

بالكتابالطللتمثيلفيذلكيعثعاهدااألخذمذمةصاحبهعنوازال

وصفائهاضهافيوالمهاة6يهاءوجيطوهافيبالزالوالقاة6والبرد

غفلبعااولفاعقرضيقياوتعلمهاناءوصفتهمايقىانشئتكأوه

عزةقولالمحمعنىديءيوفانهابرقاسلتنغتلقاهافواعجهيتممتقبله
بانمصباحكائههيحنيالمانيالبرقااليامالذا

والنه6بهاالستصباحفيالرببعادةلجهلهاالنلكيذكرلموان

قولهفيإقيساءامرىومعنىعنترةعرفهمانيءيعرفلم

المقلبالذبالالسليطامالراهـاومصابيحممناهءيضي
الفقنيعاهرلقولنالفطاالديبلكيعرضانويهات

زئاحالخيليخقابلقاقرابشطاعاللمارثقهكان
اخروقول

االجاللفيجلنالبلقمرحامستطيرعارضاالبرقىوقى
93صاوواللو



تمثمبيهاتهمفيالناصاضلألف

فالناايقولفاثالسمتولوطويلفكراوبهيرةروايةعناال

لوويهفالثبابوصذابالشيبالمرحباقوافالنمناخذصاعرا

عينيوفاضت6بعدهمالعيمىلذذتومااالجةلفراقاسفىويا6عاد

فيونيوقد6خفلتهفيتشكولمبجهلهطكمتإذكرهمصبابة
دونقوماليهويشق6اخرىعمظميمقوت6امةتتعلهماالبابهذا

ءاطسأالقتاةالربكتمنمبيأومراسهدةمشاأوعهداو6الدةقوم

والتيفاحبالوردالخدودوحمرةيراهالمشاالممفيوللعامةابتريثة
لممنالناسوفيالفالةوكأوصافكاايعرنلممناالعرابمنجميروء

هذهنازعوايتفاضلوقديريلممنهمكخيربلاالءوسيصحر
ءإمصيافيالجاعةفتشتركالشعربصخحةالعلممناتبهمميبحسبالمعاني

يهداو6يسحمنقرتيباو6اضتعذببافظةحدهمادمرورالمتداوا
في6المصذلتركافيريككيرهدونلهاىاهتىزيادةاوموضهيوضع

ليبىقالاع6المخترعالمبضدعرةوص
اقالمهانهامتيتجدزبرانكاءاطلولاعئولابوجال
القيسءامروفالءالثراتداولتلالذيئالمهاليكفأدى

يمانعصيبزبورفيكخطفشبانيإبصرتهطللمن

حاتموقال

منمماكتابارقفيكخطكمقدثاياءاطالالونواتعرف

الهذليوقال

صلسيريتبالمزبرهليهاب31الدياركرعرت
بحدبيتوبينشهرهفيفىولكثرةيحمىلمماذلكوامثال

ولملشفواالزيادةمناهدتثمااعلولهالفضلمنماتراهلنهاو



ا7اثممإلحاسن

وتقولونظماانثرردودبالولخداولخدودلوردبااالخاصتثهمقولناال

االفيالسرقةءادعايمثناليتااإلبوهومنقيهثرءالمثنعرافيه

الجهمبنعليقولبميشفعمعنىاو6ايىتضزيادةإولبد
بعضالمبعضهنخدوداضينتنهبوردخحيانيعشية

ينسبواليماخذءيوقهاخذوانكالهبعضالىبعفهنفاممافة
إضزاابنتولوع

الخدودالخجلمناحمرتااحمرارجعانبمافيبياض

فقيالداراونحطءاالصدلمنبتفاماءنتاهيحمروانماوالمجل

لهاتفقولواليمايسبقكنلموانلهممملمالقييزفهذامايحمران
اخرضاكلواصابايفصلثعابئلكانءباضااجواتفيحمرةيقولان

اراالحمرنجعليحشانواطمرهالبياضأترادالكنالخجلشبهووافق

المخزوهيمدابوتقالثمكاإلمشبيهاموغعنفرأالبياضانبصفي

ضدودمكانهنوردثزعت4اورافكانمافيهوالورد

الرشيقاللفظهذاكأهلكنه6المجردالتثيهذلكعلىكأدفلم
نفسكفياصمسمتثم6واحداالمحنىوجدتغيرهالىقسعتهاذافصرت

متىهاسينازعلمبفضيلةانفردانهلهاتعلمكاطربةووجدتكاهزةعنده

المالبجملةفيتحصولم6المايبمعتعدلم6ءالمجهذاالسرقةتءجا

فيكفيذاومناولطةوالتزيموبالمدحاحقبالتفضيلصاحبهانو
بقولهعدوهفيالظباتيىعتهاسفيالناقةيشهالقيسءىامىفضل

افزالاافرددووريوادطنوهـاظباوئيس

للغزالوهوظيجمعلظب



لمحاللثمبيهءالثعوااختألف11

افرادزادالقيسءىامصلثندواشمنىواإفيهقبلماكلعلى
فكانوالولهالخوفاجتعللتيىافرداذاالنهحسنهزيادةوهذهالفزال

الطعنةيصفقولهفيزادالقيسءامروانلعدوهاشد

دسخصليوهطريعتءالورها1الدفنسلمجيب
اذاربعوهطألنهاالفناةوجيبءتاالحهلمجبشبهمامنكلعلى
حجربئاوسوقالفتخرقالرفتأعنعجلىتستفلي

هصوحيخاجنادشهقالقتاةجبملصدرهوفي

أحسناالولزيادهنولوالهريرالشهقاعلىالجاريقسيمباادفز
رتواحالهكلالبيتاوردلهفالفيدفامايهاتمثهواوفعمأخذاواكض

فقالناهادبالتيالزيادةكقىإااقافيةا
إجفالبعدريتالورهاالدفنسكجيب

الجعسدهبلابقولسمعتومتى
يمفيناوليمتبالذيوالعديةواحدأيديكالانساكويهف

االبغةقولمنانهعمت

داخلالجوفحمىفيحزتقطعرتهذماأذاانيغفدقيابى
االئاملالئاضمتوماوعهريوشكتينطرتانتالديوان
الرحائلعيهاالمهاتردي3صاتأنهاالعتاقوالعيىكءحباو

ألنهباالحسانلهوشهدت6فضلهفتسدهبلاباانصفتةاذا

حياانونبتقديموالدنفىالتونعلىءالفاوتقديمالدالبحرالدفنى1
بحرلفرمالالرضجمعتماردياديافرساوردالبيمىدلهجان2ءالحمقا5الفا

جلالغرابورديالرديانعلىحملتهااكطاديتهاولموالشثيالعدوبينهواو
بتلهواحدةعلىومثترجليهااحدىرفتالجاريهوردت



91والمعنىاللفمصغ2ءاالثعرفاؤت

اضاشاليماثمعنديواحدةايديكوالفيالطويلالكالمهذابهع

كيداحسنوكدهالمعتىفتمتدممناويتبالذيوال
كقصدهاوتقادمامدهاطالاذاتنىبئاالمورالعظيمةالن

منبتفيهذهابياتهالنانجةاختعروقدكلهاهالنسيانوجوهعه

فقالاخرىلمة

ماللىعطائثابلومنفيهففانتصحنياغنشكركوما
واقتعرضطائهمنمالهجلجعلباندهبلابعلىوزادفاحسن

2بالمعرانقردلبههتكبروقدتصرواالياديتتابععلىدهبللبو
الهطويوقعماابحدومامنمقردمعنىعنتقعرالزيادةلهللحعالثاني

فذرجمعمباذرابناالمسيلناذرظابنقولاخذاذدهبلهابيمن

ضالبصريالنهبهاعرفوهوالقاضيفال

مالوللقنىادبلنافياافهاضنابحمش
ضالجميعهامنمناذرخيرابنبيتابياتاربعةفيففرقه

جمالالتسخطءعلمارضاعبادهبيناطةبحبمرضينا
واقاللخولثوبيوالبمعناوالغنىقومابالنباهةخصلئن

ضألليمالبىنلبسرشدنافلمبهالذيالنفيسبالعلمءجالقد
المالصغوآمنللتهييذفىولمبزوةعلمافعطئمستنافاو

طالمتقولضروما
لالاالذوايبفيلونهوالقلونااطديدفاصمتعاو

نتوالطفليشيبامسهذاالهامةقولمنمأخوذانوان

البزيادتالملجةفهزادوقدورثاظقحتىوابدلتهتداويهبئءالعثرا



للعاثيوظلالنأخذئءاإلمحضماود

لفعنعميبقؤكاخذاذالعبدفييريةابئاببفيالعيبوانما

ماللمفودانافلمنلمعزوفهانيأساجانعقخبزونيطا
ايباثنعليداولوسنكتوااهلهانتبالذيفاثوافنابخوا

فقوكموقعأحمنأدمأنهمنيقعثمظهالميرافقؤكمحنماهفنقت

لهاحشابعطايامحليسعليهميرىلقافليناقول

اختبابلهوالسرابقليالوتخبروقياخبربخنمقفث

العيابلكذنجهفنلواولوصشاوماكفروكهلممألفم

بياشوفطاخذوجمهافيادننءالخنسالمجتيالجؤيريةابواخذوكك
ءالخئسالتظمغتييطفيه

اطوليخكاالوالذيالمجدمنتاؤلءىاميلغتكفبؤما

اففلفياالومااطنبؤاوانملممةنحوكالمهدونباخوما

ةابئيريهابؤقال

يتمدمحهـمنقولعثهويقصربسروةلالرجمروعلىفىيد

هالغطابيقؤكخذياهمنوعلى

جورمكلهمفيهفالنامىقعغنضأبفرزيتهجتت
فيقول

ينقدألميققداولصيرتيصبلمغليلهامناصابولقد

قولهالبيتمذاوفيء

كأنهحقللبنجاديمد

نايممرشهنحانجاقؤيد

بثحتاليايئلبرذاعتملذ

يتطرمالحمنامطياعلى

يتدحيماشابدمححينريعءد

يلمحاالفبداثطنجاثبمالال



08تاللثعرر

كررفثماهقىماالمنطقوعذوببماالضطمصحةفيالكالمينبين
اليتوبقةصمابهفعمءالعطاابقولبركأدولمالميراعينفيالمعنئ
حويريةبنساعدةقولياخذومنضل

بالقذبماالهرطابنالقيىنحتشاللهمفيوقجالمثرفة
فيزل

الخثبفيبكالقينالقدومقمعقاللهمفيوقعللمثمرنجية
المهنىاذكلنلماهيدلىونسخانقالوالبيتااللفاظتللفيبدل

احكمتومتىحالصفيالماهدالعابطالمذامئنهالمسروفايعد
نفسكعنااليتمقد6يزالفحنواوليته6االحكامحقلباباهذا

كااققريحلمنتحزسأناالعليكيبقممولمونةءموتهاوكمثقال
باتجاحااليتيالالسرقيرىكنتكنفالاالنراطمناحترست

قالساسيعرفطالبل6ناماوالمعراعلجةالبيتونتلوالمعنىاللنعد

بيدمويخرهابوعحاوسبنمعناتباالزبربنعبداللةفبليفعلاالن

لنفسهفأفشدهمعاويةعلىدخلبيرالقبناطةعدان
يعقلكانأنالهجرانطرقىعلىوجدةاضاكتنصفلمانتاذا

حلصشفرقالسيفعنيمناذالمتضيمهانمنحداليفيري2
المجلهىاللهعإلقيفاولمبكرإبايابعديشحرتلقدمعاويةلهققال

اولهاالتيكلمتهشدهفأالمزفياوصبنمعنخل2حتى
اولالمثمةتفبونااسبلىالوجلوانيادريمالبهرك

ابزبرينعبلمابهعلىمعإويةفاملفيهااالبياتبنهعلمهااتىحتى

ابرمناحمنوبعدفهوانجيلهوالمففلىلملىالمعنىفقاللبثانهارنيغالمضال

العكاعكزبنسويدبقولجروركوكفعل6ببثمبرهابناصاجقإوا



للشرمعرقةاء

شوافعءاالدمايخهادتئلنادماضامنينقومباتوما

التيميءنجابئمحرعليهنبهثدهاانفاللهقميدةالىالببتنقلفأنه

بهيالينثداذسعزدقالقرفعلبيممالشراهاجتاالسباسالتياحدوكان
وقفواالبامىالىنااوممخنوانخلقايسيروماسرداالناسترى

تمامابيعلىوكلادىوكمااغصبفأخذهالبيتبهذااحقاالفقال

المزنيمكتفاباانزعمفأنهحمدبنمحمدبهارقالتيالرائيةطثفي
فقالالعبيذفافةرفىعىسلاببنزهيرولدمن

عذروالغىللدهربعدهوماالدهريسشفالعباابيابعد

العشراناملكوثلمنتعستوالندىذنانةاباعيايهااال

فئوالمسهااانثىحملتفمامكانهخلىالباسابواذاما
الخمرلشاربهاواللذتعرموالجرتءماارضامطرتوال

البدربينهامنخرءمانجوموفاتهبمدالقعقاعبنهطكأن
السفرالسفرعنشغلفيواصجحذفافةبعداالمالتوفيت
اصعرواوالمجدالباسعليهويبيالمحالبهتعزىثاومنيعزون

لالضولضاممىلمنوذخرامالهقلمناالمالكانوما

نجهانبنيالقعقاعبنيمكانوجعلالقصيدةهنهكثرتمامابوفاخذ

عبيدةلبوالعجاجمزعمبارجوزهيحيلهلوفعلاومحمدفةذظسمباوابدل
وقدالملكعبدبنمسيامةعلىوفدتظلابايحيلهاناططابابممق

صعدبنيمنوافتوالقصيدمالكلطظلثمواتردنيفاكرمطمدحته
فانعثدتهاسعنيضالالعرببارجزستاولضلتجزبالىعليك

واطاللتمرفهاوثةخالرسعماشاقئصنياصغ

أمهملقلسهبشفمهاظلفلمااصاخاولهاسعافاالعجاجقولمنوهر



35بلفطهالثععرةرة

اوسبتزهيراخذاوكماخيرخههاصبتفماوظننتممقتنيلهذافكروىاقحن
جاهلاصابكاوحليمااصبتوالخناالجهلممنتعرضلمانتاذا

لموطالىوكقوللىضفيويهسوءو

عيونافرافهنعندكيئعنيزةحزميومالظماينان
ولقيئالهوىمنماذالقيتلمبوقلنعبراتهنمنيخضئ

جرهـوفال

معيامنرالمابعيكوشالغادرواببكغدواالذينان

ولعيناالهوىمنذالقيتماليوقلنراتهنعمنغيضن

النابغةقولءمجيءيجيحتىمأخوذاالمعىتعدوال
متصرورهااللهعبدرابلوانهاعرصمالشمط

مقرومبنربيعةوقول

دتإللصرورةاالعبدراهبالشمطانهإعرضتلو
القيسءامريوتول

خلخالكاعآذاتاتبطنولمجواداللدةاركبلمكأني
اجفالبعدكرةكريلخلىاقلوأالرويالزقأسباولم

اطارثيوقاصبنيغوثدعوقول

رجالياعننضيكريطيلياقلاولمجوااريلمكاني
عظمواضؤنارياأليسارصدقاقلولمالرويالزقاسبأولم

النابغةوقول

قالئلليالياالحجرابوسالماءالخيرلوجادونكانوما

لالسالسفيصرورةالاالجديتومنةاحالنوشكالبتلرورةا11

ض3هطهاوما



برلفظهالثرمرقةاء

الحماصةوقول

قالئليالاالالغنىوبينسالمالقتكلويبتيوماكان
الريببنعالكوقال

الومجدواطريكعيمابالعصاالعبديقرع
ممرحمبنرزيدوقول

المالمةيهتثةوالحرإهصابايقرعالبد
ررهماءبراخروفال

االشارةهوالحربمصابايقرعالعبد
الرمةذيوفول

والسقفرةذئبلسلىاالمالسةوثفىبالىطرحن

االنفاسيةالعطاممرقى

بهءرووقول

اسربالالفقنجينكلاالغالبالدويةيطرحن

األوصالمهتيقاحي
عابسبئالقيسءىاميودل

إلسغيرانكنوتاءحابسوفوفبالديارفف
دارسنالطلدبهامدالوقوفمنعيكذاما

الرواممىمنالراثحاتالعاصفاتبهنتلعب
الكميتوقول

اغرصيرءانكوتأنزايروقوفبالديار

دافىالطلينمدىبهاالوقوفمنماذاعليك

االعاصرمنالرايحاتالضاصاتعلبهجتد



اليررنة

وقو

لهكانتأناالقثرقولومثله

العتقالصباطلقهمعجريت

اللياليألذعاريةوجدت

غنتماشئتاذاومسمعة

ينليسشبابمنتمتع

نواسابيوقول

الجموحالصباطلقمعجمريت
اليالىعاريةالذوجدت

غنتشئتمااذاومسسعة

يبقليسثبابمننمتع

فانهااالقيثرباياتارتابوانا

الراعيل

بماالءالثاحعمنيثزيفتى

بيردااللوظ

بمالهءاثاحسنيشزيتتى

نواسابوقول

بمالهءالثناحسنيشترينتى

وهببنمحمدوقول

هاءانجالوواالغمرةالدهرهل

البحتريوقول

ينجليثمغمرةاالالدهرها

اهة

الفسوقألؤرـعالوهان

وقابالوترالخغمقران
قبالعفاالحبةلقىمتى

انجوفاعرىوحإلصبعرىوصل

الضحمالورعلثوهان
الفصيحربالونغماقران

طاوحبذيالجامكانمتى

الصمبرحعرىالغبوقبعرىوصل

ديوانهفيارهاولمشعرهالتشبه

بيهسبالمالاةالمخزىاشترمااذا

القطراعوزهاءإمبهااالسنةاذا

تدوراتالدافىانويعلم

تمرجقةضواالوشيكا

مراجماواهصقةواالعاها



بلنظهالثيررقة

قريالمجانبئحزنوقول

نفسهيجعلاالجثءالمروما

اللجاميثصوقول

نفسهيجعلاالحيثءالمروما

الريببنمالكوإل

فنوهكادثهموتبداللونيتو

الحمرمبنهرمةوقول

ننيفنويدمدوهمثالقولون

المطلببنباساوقول

عهدتهملذتالضاسبالناساوما
زدقلفراوقولى

هـعهدتهيلذمنامىلنابالناساوما

ضطاردبئناقدوقول

ليسسائالمنلمالاطيفينيال
اببناالحهلعوقول

سائالليسمنلمالاالعططواني

العبديالمخضعوقول

نفسهخاقىسوضلقايقترفمنو

الشنياالعوروقول
نفسهخلقسوىخلقاترفيقو

لةواوقول

اسدمنالنفىياسمقيق

مسفاجعلاالخالقلحفنيصا

يعمدحبناامبهييكفأبصر

مكانيااالابعداكانوليس

ايحيلبداالضرامكاوليس

ملمبلتيكنتارابالدارالدوال

تعرفلتيكنتااريالداارراوال

ليءسوماليعطينييويكنلمومن

الشداقمليمباديعنعرضاو

الرواجعهاوتوتجعهيدعه

خيمهاانفسعلىهويغلبيدعه

دأولمليلعنت



ء7نيللمطءالثعرارقه

اسنوأبوقول

انمولمللىعننمتعممنالفسقياشة
حائموقول

كايفقبثاليوشكلوتاركالغنامعئزكالفقرلعفصواني
جريروفول

احتماالداريارفاذالمصريعالغنىمشزكالفقرلعوافى

اإلوزانوتماثل6المعانيوتساوي6االلفاظاتفاقمماجمعذلكاشباهو

ضامرماعلىالرقةالتقعرانالبابهذافييلزمكماوارل

فيجمكاليكونانوصاحبهعنونفغماكننفسمدونالىدعاب
اظواهرواااللفاظمللبالمتاسخةنيوالمطالمتشابهةاالياتتتبع

لبيدقولتناسبترفحتىذلكبمملولن6والمقاصداالغراضدون

البرداثعتردانبومابدوالاالودائعواالهلمونالمالوما
االودياالقوهوقول

مستعارلوبءالمروحياةتعةقومنعمةانما

اجدهماجعلوكانوالولدالمالدبهروذلكالجاهذكرهذانوان

الثاعرلقبىانامونع6عاريةخرواالوييعة
االخرقولبنهونفسهيجعلحمثاالءالمروما

أرربزمجرماالهاتلئعليفانتهنانافإئككرفنفسك
واتصال6بعضالىبعضهاساباففتصإجاتاالهذهتتاملوحتى

زهيربهقولاقوهاختالفو6مذاهبطاقنانمع6حبهاحدبهابصاوص

نجالوردوبمدهلعروةالبيتهذاعنةدخايعنهففح

ئجحهعذرهاضئضومبلغأويصيشنيمةعذراايبلغ



رثلثقءللثعراتفقاة

التهماملحطهقدلمنوليمىبغيةالهوليركبلملمنوليس

حاتموقول

المكاسباالخارخرقمماقكنموجدالبيوتالقومأطناذا
خراالوقول

زيحالعيالمعالقعودانغيمةتصيبخاطربنفسكص
ضاالوقول

نقسهكلمطرحيمارحالمالمنومقراذاعالمثلييكومن
حنظدبئلسهمويقالغيرهوقال

خبباليلهعييقاسبيببذيعرضعنالليلوارمواذلالعاعص

فانشعباالفيانشعبالذيالفىفتىاويقالماالتصادفحتى

منافعببنهبرةوقول

تقطعاانبالقتىالهوياجالاوشكتالكريهةيفسلمءالمراذا
تمامابيوقول

رغايبهتليهاالعظهىالهفاصاعانهاالزمانواهوالذريني

بغيةالرلايركبلملمنوليعىقوفيجمعزهيراانوتعام
المرادصولو6فيةالبدركصبأنزادنماماباوانءالءهووسطهما

الرشوان6كيدفضيآاالتمامفألبي6االثلزهيرعلىواقتصمحالةال

ابلغناأليهلىالكالمازدادفكلماالطبفياالهوالتجممعلىالج
6بةمطلووالبغمة6اطالبذهمقروناالملألنالصدقيةمئولزهير

يحالاجدونهالطايقشطعوقديكونفقدنمامابوبهعمالذيالظفرفأما
لنبتجدهما6مأخذاواكض6التناسبهذامنواللفوبينهبهنه

مايخهاصريحعلىوافبلتامحتهااتجارعكحذفتاذااالباتهذه



951الرقهفيءفعرا11فق

رباابعضلظ

غايبوالعززالهشداةويخثىاليرىحيثمنهمديدالد4الهيهاب
هفانابووقال

المهداماوقدصيفحهزهزليررهيخثىيفاانا
البحتريوقول

الغمدفيوالعيفالشوقديوقىمسلطغيروهوشداهويخمى

المتنيوقول

عربانذاريةنتاذافيفحدايدالهندوهيسيوفصاب

صحبالهالليوثناذاففوحدهوالليىاليثنابويرهب

ااايالداصثنففمكافوهوالبحربابويخشى
لهثـواالارضالمهلمفتاوازواحدالالثةاتاالهذهمعنى

ويالضالطفعلقولاضهااغرواتفاقوكاخقالفها

هالدجنةكوكبءىبداوانجلتانقضصكبكلماءكماوم
الطحانابوقول

4ءوابمأتالماويبديهوكبكوكبغاركلماءاسنجو
اوسوقال

مقرمآخرانابتخمطنابهصدمشاذرىمقرماذا
الخزيميوقال

ييحاالفقجانبفيقربدااوخبطتغورصارإذا
تمامابروفال

بوادمبثرتشهقوادممضتاذاافيويمقثمرأيئ
خرممواالاحدهمانسيبايكونانالمتشابهينالبييممنيغركالوحتى



قةالبمفيءاهراكثنق61

قا61الخاذقامثاعرافأن6افخاراوذاكءهجاهذايكونوانمديحا

وعنونظمهوزنهوعنوصنفهنوعهعنبهعدأ6المخلىالمعنىعلق

واذاثاعدئءانجبيينوجدهثاالغفلبالغيمصفأذا6وقافيتهوويه
فالكئيرتجمععماصلثالتيوالوامابينهابةقرعرفالذكيافطناأملمما

مصإيلهلبيلىلينمثحكأنماةذكرهااريدالنمى
اسنواووفال

سسانمظيخللمفكائهءساالقلوبفيتصورملك

والمانيوراالولكانوانخراالاحدهمامنأنفيعالميشك3نا
اسنوابووقال6ديحاء

وآلخخبمفتنتقيتاخذهنواخلت
ماتهففضلواسزادتطرإيفهمحهفاكتعست

ئصببنالثهعبدوقال

ءماتشااالبوةتخيرفيعليهممحجعتكأنك
الحسنيرياحدهماكانوانالمعنىفيخراالهوالبيتينأحد

بشارتولمنوانماهمااالبوةواآلخر

المهذباتهؤامحولوجمرتكننحيرغيرمافيعلىخلقت
فقالفاخفاهنمامابوقحاولهثم

الطباعكرممنفيكماعلىدهالمنفسكصووتولو
نجريرقولنواسابوأخذوقد

صديقوهيقاعدأباسهياقلونجاثارتمينثمالهوىبعق
مقال

صديقثابفيعدوعنلهتكثمفتالدنيالبيبامحعناذا



61لحدايبثيراهنافمه

ذلطاقسخرااقولواخذايضا

ماجدمحضمنسلقدانهعلىهءرداعايهالقىمنادرولم
شربايصفضال

مبئالديارالتتابسابامبعرلتبهغيرماشهدتهمادرمنولم
هدابمالقالغزلنتلتدكانواناالخذامكانهموضعيخنتنلم

إلقبوجهلىبهءجاماالسرقلطيفومنالمنادمةاليوالمرثية

المتنبيكاكقولالنقضوممدبه
اعدائهمنفيهالمالمةانمالمةيخهواحبأحبهأ

الشيصايقولنقضانما

انومافيلمنيرفيلذصحبألذيذةهواكفيالمالمةاجد
قولهفينواسألببوأصه

اطبيبصةبفمحهزوجاعذلبصبرحاذاغاديتني
بالذمناذافعلتغليثفيهاللوماعدالفأني

المتبيوقول
للءبسوبيبهفبلسبقتتنغينحدهوالجراحات

قولهفيءتمامابابهناضانما

ابسطحنغممناذنيهعلىاحلىجدواهمعتفونغمة

قالالبثريقبعهواقد

اومعبدءآمالمثغحاهنمافياليطرسالنوهنشوان

المتنيوقول
بللغابقنلالينضقواضباضتلفتاذااسمهانتنقعض

نواسابقولىنخويكا
أ3يرصند



قةلهاساسهالاطالمدالكالعذ6015

ربغوالربغفضلوالفضلالوشاحتدماعاسداذاعباس
طاهرءاببابئوقول

وحديامدحهلكننىذمهفيالعالملرك

تمامانجبقولعكسهوانما

وحديلمتهلمهماواذاشصبرالورىامدحهامدحهمتىكبريم
اضظراوحن6البحثوشدةكاكرالفانحامالييحاجبابوهذا

يغيضوبئ6اثقةادباالمحمواطكااقينقبلكااالقداممنوالخرز
ضامريكنلممنعلىكاالجليالواضنحنهيذهبكاوبئيخقحتى

كاالعياندفععلىالعافهالعصبيةتحملوقدكابالنقدمشدربابالصناعة

روالخحاملواالفمهاربالجوللفضيحةلترضاحنريدعلىفاةالمثاهدوجحد

تمامابيسرقاتمنممأربنواحمدطاهربئاحمد4اخرماتطالهومتى

عرتنواسابيعلىيموتبنوحملهلالبحتريلىيحيىبنبمثروتتعه

اسنوالىقولانلهعمنى5حعشاعينكفياالنصافاازدادواثارالهوىقبح
الملشاإطضرهثامشطيناضإلامثمىمنبينمنالعباساإلالك

ابهيرقولمنذمأض

االمقوالخضريباقدامهمبطونهاصرالخوأشطأزرلهم
كثرقولاليفيبمايفتقرانمنالعربعنداشهرالملسنوالجضرمي

ابدبهرفيفاعندهمخسنامىكاننعالهممنصففهووانماأوغيره
6صرالمضاليمانيشعراتاذكربعضلوثمسيئالمعرونةالسرتةبنلهلؤاس

6ماخوذمنهانهنقولاكنا6غيرهشعرفيوجدناهثمالمطقوالبهاني
هذهفياالتناسبوالاتصالالبتينبينوليس6صرقةنعدهاوكنا

وذصرءوالخيالعمةوالبالمرحفوصفمقومامدحألنكثيراطةاال



ء36سرقةافاظألاءسفىعدفىظأهم

قصدبهاهوائاالمفشةالحفرميةبنعالهميطأونهاوانهمازرهممهبوغ
فعالواممتطىساماممدوحهقصدانهفذصحراخرمعنىنواصابو

تواسابقولانعموز6دبهرتماغيربينعماارىفماءالملسناطفرمية
المقافيغمتنهمبيرخعلىمحمدانإنءالمواميرتعر

صابرلمخطوبجاشلرابحمحمداشينءالمواميروأن

يشهواتموسىقولمن

فارسهئهفقدالمابرىابوانماماتالمابريومبكت

تهفنونظيرهابئهقنإظيفةالولدالهنءلما
رووأللفظلبيتشابهالمالنممااالولمناعجبوهذا

3ظكانفأنومدحهايهعنخليفةعزىامنلىواصانفيهاما

محعذبنقولىاسىموقوليفاربيذاوانماسرقةكلهفالكالمسرقة

االواثقويماحالمعغصميرثيالملكعد
هاروناالثملمحاكفقدتامةاللهيجبرلن

الماهـصثونبهارونديداالوهنبعدانجباراالمةجعلالنه

قولهانزعبموقدلطيفاخذوهذاهاعلىءاليمبعدبالولد
الذنوباليفالقطياتمملجوبصباريالخفقتي

ايدءقولمن

فالذنوبجياتفالقطوبملاهلهاققرمن

صرقةبهاالجهحولوممنفيهاللسرقةالمعنىمواضعءاسطوهذه
بالدمقشييذكرالثاعرانعلىيحرمفكانلكتافرادهالكان

ألخمرفيقولهوانالرب

جانباهاديالويجليمعروشرنرطاوهرحبارىضعتالحباط1



مرقةللئداولةلفاعكدألصمأ6

ءصمافئوقمننوراقهللكائهاحبئإليامادونجهااتت
جريرقونهمئ

غمامأمتونمنلمحدردهـكانهيئعلىالسوالثايجري
هفلعلهالمالءاخذاكياأناالفييثتركانشهاارىولست

قؤلهبرأن

جفونهاتقلماوتحسرحتىالمامنيككأصالعيزتستعف

االبردقولمن

االميكظمواراالمرلمطفيهمناثصتكىاذااألاوفدكنشاستعني
فأنمبتذلةمشهورةلفظةوهياالستعفاهفياالاتفقاااراهوال
منولةااللقاظألنلشعركذلكاجمبئبلوقسابيتاققفجعغممترجمت
نوآسابيكقولالموضوحاوالمشعارالفظافيذدكيدعىوافامديوله

ناثرالمنيةلماتطويوليمعىمحمدوبنالموقسابينيطوياـ
البجليالبطينوقول

وامنعءاشامااعطيبهمكنتاحبةسوبمابيفطالموتطوى
وكقوله

خراالوقولالكرىوصءاكويلاكفهسقت

مماجدالكرثآخراللللدينهفرأمأنئعاصشسقاهالكرى
قولهو

انصاالتختارهمفلقلطصبنرفهءالدمامنادعةكذت

الربسضىوقول

اصحابهاسكابتئاجتوىحتىسيوفناءانذمادفعوتانحت
عههءهالعاططوحسيههأ



56سرقةإلحيعدفإظافييىءالثرائلل

نمامابيوقول

امبضالوتأفدوئهمنالرلمجبباماتصلعتعممحى
اباألسبعضوقول

بىالمبانحهيياإلسودواصعبحالمتمءفإتيهالهامبحت
خراوقول

اتجبفيهنإإلممثمإكضفحمإمةفيمنوقطللهممتملظببم
تماهابلوفي

اطلغعليبماامئةولصنباللوىءصدظياوقدكاديني
إلهتجبنالمثهتافمباببماآالخهإتهيجكانوانأشملمةاملفاضذ

شجعاوقول

ورولمميهالصباافراسالبينيالىالشبالمجتجهزتالشيبافالطات

زهيروقول

ويرالجلىابضبااقراسوبكريواقعبرباطلهسلمىكئياصمحا

الجالحلوقي
أنبأتجماإلسدتنفضكااناادبىالموتالىنففنا

حسانوقول

اماالبانفمبىاسودتأجماأتعلمويثرب
قوفىالمجؤاسعلىايضاادعاهومما

يخمخهكثبرياهـ5هوأوقدضعتاصذيهفين

يطمحاسبنيعبدقولمنماخوذافبما
ببإجمننلمورائيمخهاداوعثرترايئهاانيبارحمنوأشهد
تشلاليدااافهعىابعثيمدبهرلإلينبحالاتفاقيتينالببينوليس



قيوالتماصوابئولضابيعلىالمجف66

يهافصارتوريديهافعقدتعليهوالتحقتعالهاانهيذكرهذاالتبات

فأيعثركأبعقددبهبرهمايثمبهنؤاسوابوورائهمنالعممروناصابفا

هدبهقولفيقتيبةابنزعممابهذاوشبيههذينبينسبناوقربى

الثراكبعلىأحملمتىوكنزكيوالشرالممرانمنىول
شرابطثمقولمنمأخوذاز

المتحولصرفبمامنجازعواللدهرمزني01اذاآبمفزولست

ولوفشعماذلكءادعايحظرماالتباينن5بينهماىقىفأنكتأملعما

وابياسشابيعلىلطائفة501هذبهحافىماءااستقمناليهتاباحتمل
اريصاكقدرمااقتصرناعلىعخهضاقلماببهنهفيهالقوكلبسطحاوالبحترينمام

رنجةونازجمتك6بهمةسمتفأنالمنهجعلىبهمناكووكاالطريقةبه
6االصنابةعنتبعدالفأنككاالمعيادبهذاوغاورهاالشءذإفيهفاقتت

6والمداهنةالهوىعليكويستوليالعصبيةبكتملمالم

الشاعريستعينزالوماعتيقوعيبقديمءداالثهايدلثوالسرق

كرهنوولفظهمعناهلىويقمدقريحهمنويسضمدخربخاطراال

فيقيالذلكتجاوزوانالكالمبذكرهصدرناالذيكالتواردظاهرا

خفائه1إاالمحدثونتبثمااللفاظأختالفغيرهفيكنلمالغموضى
النقيصةمنمافيهبرجوبمفواوالترتبالمنهاجوتغيير6والقلمتبالنقل

االخجاجولخرىفيتصريحبمواحالفيالتعريضويهدلتاوابالزيادة

االمورمااليقصرمنهذهاضاشاليهمعتىاخذاذااحدهمفصارعليلوال
ضالالسرقالفرزدقعلىجركرأدوفدمثهاعوابداخراعهعنمعه

اتجالباقصايدهعرفتومنفناابوهايكولءمنشيعام
ضالجريعلىفيالفردروادبئ



76المرقةفيةالطيبابيعلىادعيا

تحقلالكسنوىادعاكمثلياجريرقصايدياسزامان

انرسفيبمابعدناالذيالعصرثمعصزنااهلانعلمتانصفتومتى

وشبؤأالمعانياستغرققدتقالمنامنألن6المذمةمنوابعدالمعذرهالى
رغبةقىكتتكونان151بقايافمايحصلوانمامعظمهاعلىواتى6ااإا

الوصولوتعذراامسواعاصنطلبهالبعداويهاواشهانةعها

فيوذهنةطرهخاواتعبكافكرهواكلنقسهاحدنابهداومتىكااليها
هتعفثمنحترعايحشفؤدالمجتونظميظمكريباتجدعامعنىتحمجل

اسببالهذاكوحنهمناليغضمالهاويجدصةويجدهانيخطلمالدواوين

احمنوقدمرقةبالىشاسعلىالحمبتيريلتارىوالنقصيلىاحظر
قولهلرقاطيهادكألماالبحتريمحاجةفيطاهرابيبناحمد

منشطباوكيرمنشنبؤنهرجمهاتظهرطريقوالثص

الطتالعالطككلنفادالصقمحهجهالركببينضموربما
باتحبههت06لغيراجدفاكثيرةمعانيشحرهفيوجدتاذاانياال

فالنفالاقولانمامموغيرهملىيتميزليالومسرودآبعينهائتهالمأخوذايخها

منوأضلم6ففيالصدقبهفأغتغكذافقالفالنهايبقهسوقدكذا
الهاضيفوماءالسرقة4الطبابعلىادعيماوهذاالتوراقتحام

فيوقددخلالنطاجلبكربناللجتهذارويوقدنمامابوفال6بهكرتمما
ئامشعرابي

صنائلهاللهفلتبهالجادمهغيرفيكفهيكنولولم
الطيبابوفال

ءاشجدالهاتيهءيااذليروحهعليهالمجديأيهايا

915اعخذواياءسلمطفلزكبفقدهماللمجىضفاتكاحمد



السرثةبأطيبدلبفلىشلماأل

لبووزادسبكالفظاواصحاملخالنطاحيوبحربننمامابيونجيى
نهايةواالولقضوراللفظفيولكقروثعليةمحمنانهجمؤلهمت

فقالالجسمالىالروحمقالمشتىتبنتماطمهئفي
اليزنحواوصالفينهخراادرهاويهالمطمئشتهتلو

قولمنوكانوحههـجاداضدبأوضالهجادومناالولهؤوفذا

يروعتذاث
ألمالماأضائهانفمىلسائلهحيعرمنبخمنمه

ضالاتغيربضنءوغيركررةثم

ينقمماسائلينالوكنمتمابينيكادمنالىطلى
ضالءشاماواحمئمتئثاخفاههذلهالظئم

بخلوافقداعارهممادونااذاوهبىمطزمنانك

واحدوالرضبالروحالسماحةبابمتيؤهوففردامخأبرهـءفجا
إليطاحبنتجكرتؤكلمعنىاهذافبق

ممطرجاتهيرجومفنلقاصمكئةفنلامؤلؤنعذفت
ممامابونظل

دليلزالئفوسعلىالفزاقاالتجدلمالمنيةمضنىرلوط

الطيمتلبزفلل

ضبالارواحناالىالمنايالهااالحباسماوجدتلوالمفارقة
االلط

قابرلكينقكولمماشنحرهااليميتالواشدت

اطيفيبزفيءاللمي

اإلممألحياسالفقىلخمأبمقهاضنعنياةءماكئ
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ابوالعباسماكثرقالفيهقيلوبئاالعثىبعدمتداولئنىوهذا
االكبرءىالنا

اختلفسالمضلبائاشعريفليتأئتلفا1بالشكوىوأفظكيلف
الطيبابوقال

ألممنماأجتتالذيتجنولمجزعمنابديتالذيشلابديت
داودبندفالألفاملحواالول

ولسصانيناظرييرعىواخرخواطريووعىمنكرقانخ
العباسقولمناخذهوانما

قليالىاهاسعنديءيوفليسوداظريرقباقليعلىافامت
الطيبابوفال

يدخلهاعذلليسحتىالعذلعنسذمسامعييئءرقيباكاق
تمامابو

آاالقدادستويثمةوالمجدالروطلبفيعقبيكمتوطخوا

الطبابوفال

اطروالعبدواسوىجرقوموهمقومهخيروابئعليارأيت
فقالواعاده

كئدأوالخليقةالموالمطوهمموالهمذايثارالكحتى
نمامابوفال

جنيبااالقربنفىفاضحىلءاالالالعدكزة4غرو
غريبابهالماتمقماومصفيفلوماتممرهفيطل

الطيبابووقال

ناحيثماغريبالقيىانوطتيوفياهلىفيوهكذاكت
ط33طهسالو11
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فيالموتبذكرتمامابوءاساوقدواسلماجودالطيبابيوبيت
غريبابلدةفيماتومنبفقدهيحلالوالمعنىالهبهصاجةفالالمديح
منهيتطيربمادوحالمهاستقبالفيفايدهفايغريبايضاحياتهفيفهو
تمامابولظ

ذيلءاقضااالزهـزمعاناهدلكمحمدفقلكني
الطيبابوفال

غالبدتهليسانصلىدليالمحيوفاةكلفتانمااال

كثيرفال

سإلللةللىلىتملنمافدبهرهاأمىألاريد

نواسابولوظ

انممهيخللمفكاثه4اةإالقلوبتصورفيماك
الطيبابوقال

طرسوسافييراكبالراقمنوصمفهدونكالمخبرعككذب
واالماكنالقلوبنواسابووعمبالعراقمنعلىصرءإألنهفقصر

فتالواسوفىوقدكررهوالصحةالجزالةفيبوتاالهظينورين
غايبامنهابصرتالذيلحاضراثنهابمرتالذيهدا

هالملثم

ثاقبانورائنيكالىيهديرأيتهالتفمثحيثمملبدرمن
المهلبىمحمدبنافهعبدتال

اضطراراكلاليدعاميتاالكلحمماكنت
الطيبابوفال

االصمودبالجفضطاللجوكبيكأكرضيتاختيارعر



أاألالرقةفيهطيبابيعلىالدحمي

البصيرعلياببقولمئهوقريت
الهئيمرعيثانبوصوحاقثمعرهـتاذالبالدولكن
ضالقولرمنه

أوىتحعلالاذالازوراننيالزيارةفيتحدونيفال
المعنىعلىاالفملةصوراخضالفمندبهرهدكقدمتكاوهذا
نمامابوقالالواحد

واالبلداضواالازلاكحتىفهويسفكهاءشيعلىهاهث
الطيبابوقال

دفييقهـالخاروالبذاتاسائهالبربعاضضفا
خارذاتصالطيبابووجعلدمهيسفكءشيصتمامابوجعل

بعمارقألالجعلةتلكبعضعلىفاقتعردمهيقش

ثاراحسنفقلحمادانثداذا

طاهرابابئيهجوهفانابولوم

النامىاحسنفقولواشعراصانمثىاذا

كأالىهذاغيرفيمثا4خاماووفال

ددصممافعدتصنمموىبعداليكنتحعةمنوممليكن

الطبابوفقال

قبله

اكريمالدنوثطكرمالىالمعلىمانبلبيكلعمر
بماواحىمجيدكلعيهاجادوتدالريدبنمساتولالمادةهذهرمناتول

وهرسنةالفثطهذالثاعرثلاليتفقانهنحمالمعرابئلفحتىالعليصؤد
النحملفارقهالروحمءلغمدلحافضدتهحينوامماعيلولني

المعلاالنىالىيدنياوحقنكاارأزورهمبصدهقرماأكثيفان
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مردداالمادحوناتاكبشعرينأنماشعراانشدتاذاإجزني
نمامابووفال

قيهاباسودالليلوليسفامستقهابابيضالصبحوليسوكانت
الطيبابووفال

اسودنحهامنذرحلتوالصغابيضيخهاقدمتحينفاليل

نمامابووفال

بالصعيدالتيمماغنىكمافكلنوااقواماسواهتلى
ابوالطيبقال

مااليجزليلمصعقاذاتحرالملوكدونبوزارك
الخاطابنقال

يعديالجودمنكفهادرانولمالغنىابتغيبكفيكفهلمست
عنديطفاتافقاعدانيافدتالغنىذوواافادمامنهالمافال

نماهأبولظ

صملكمنشيئالديابقيتؤاالسماحجودكعلمني
احرلوظ

مالياتلتديتانانتياضحىمصالحالسالملست
فقالالمنفردكأفصاركالمهالزمانالىالطيبابوققله

يخالالزمانبهيكونولقدسخابههءسخاوالزماتاعدى

تمامابقولفمنالزمانبخلواما

لبخيلاةفيالزانأنبمظهالزماناليأتييهات
هنمابوا

فىيشحتىيئمباليمةاللكفتهاللخطوبانتفيتكلما



السرقةفيماالطيبابيعلىادعطا
اكهـا

الطبابو

االكغيرهالهشديالصارموما
تماهابو

توكةنحمائهنسحائبقاضت
بالطتابوقال

يصيبهاالزماننقمصنقم
تمامابو

نمنمةمثقااوجههميهبت
الطيبابوقال

جبينهفوقالحربفتىوص

العتاب

مشوبةالمعاليجسيماتفأن

الطبابو

رخيصةالمعاليادراكيدينقى

نمامابوقال

بيورىماعدالقاللالمجبال

لمحضوهوالطيبابوفقال

تهءوميمنكرصالوزبس

تمامابو

عقاصماوقلبرااتلكوصيرهم
الطيبابوفال

بهوايكمراذالغياولماسئ

وغمدهالنجاديفارفهاذالم

لمجؤسااجتثشاحتىوساساعلىبؤ

تجحدالاكهاانعمعلىخم

لصلعاواالهامنيبايفاوضرطفا

باالفقمعجمسطربسلضامن

ودالسماابطونيعالدبمتو

لخلابرامنلشهداوالبددون

معدمةءالمرومنالمقلان

المدممنىافىاكايثرلم

عذابسوطلعفواوذاكثم

ادقلبياغيرفي5كيرعحق



للرثةفيهالطيبابيعلىادكيمااال

لفظبالفاظهأاوقد

الديمعندهمئالىكريالقضواخهدجماالغماماص

تماهابقولفمنالمعنىصريحفأما
ونائلهلهاهعناقصرتكاثرهالدهواقضرهذاءفلوشا

نمامابوقال

فثحبببغضةمععحةوعيكولمحضهمودبوبههالشتاقى

الملبابوقال

ءعدصأالووبهكتهوقابلالمحوييكوفيفانلشعامى

تمامابو

الهطلواللعارضفيصرتميفقدحنئحدواهلوهاليكان

الطببابو

الخممرمابهايمرولكنمواطظمقوليمست

تماهاجمى

الفدااالرمامنلوالرمأحقشاجمرتالرماجاذاءالفدانا

الطيبابو

ءفدااالحامناطممامولكوقايةمانالرمنالزمانولك

إبوتمام

الصباولدودانمموقافيماقدلهاكاشتاالشجاعةلبع

لطيباابو

ضعامئبهاصبينااللبانستينماقنشامذةءالمروافإ
نمامابو

الشإعقبردامهوانتدلهمحإعةامناتايقئت
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الطبابو

بخلمنوهوالجواديعدالجبنجنمنيعداليضهوالشجاح
اخرىفيواتال

الثهصولقالفرقتريمنيشجاعهالفتىانفقلت

دصالعشجاعةانبيناذمسلمقولاالياتهنهفيحمللودوة
قولهفيبالنفس

الجودغايةاضىوالجودبالنفسبهأادافىضناذبالنضىتجود

السيففيطاهربناقهعبد

صاحبهانااننيرضاهوقوقصاحباالروعفيارضاهاخوقة

الرمحفيالطيبابو

ساقياالخلايرادكفيويرفاكوارداضاهقىعثمرينوامممرذي

االخذخفيمنوهوجابراورفيبنمومئقولمنواصد
وقىعلىيوفالاكدنادالنحنحفيظةقومعنداسلمتنافال

طاهربناللةعد

اديماواقدامالوالةوهماتقدرالملوكعلىالقوحان
الطبىابو

المكارمالثرامقدرعلىوأتيائمالزتأتيالزقدراهلعلى
األضفبنامباسا

غريبامقلتيهافيالدمعىفىبالبكاغيرانسةبكت

الطيبابو

الداللدمعفيالخزنفدمعغافالتالمصائباتتهن

اداللوملهبأكراحسنادوافز
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الفربنمنصور

مقيمابيانيكنماضمحيفيحل

يالبحش

السقممنناظريكفيالذيجسعميفيلوكان

الطيبابو

مألزرهماتحويثقلوىامنوحملنيجفنيهسقماعارني
3مصرنصففيالبيتواوردواصصنتصفا
صينهابو

مااناتافاردادكاتقصلوكان

نماهابوفنقله

النوبعلمفيلنفذتاقاعلماكانجهاكأنلواما
الطبابو

شانيكامثلوأونيالورىعلىمنكرمولونقصتكافدزدت
شانيشلىلرأونيبقولهفزاد
جريرقال

وقيحرااوكأتيجانكرىاغداةرماحنافوقالقووسءروكان

المعرابنقال

جرثمنهوالقلباجقانهضعيفة
تعشذرفعلهمنالحاظهأنما

اصلوظ

روادفهكاتيصواثتافيجنونهكأنيحتىوأسقمني
الموصلىالسريوقال

ضاثءافيالحباصتقللمافتورهاالمعبونراظرفعلر
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الذبلالفناتيجانالهامويجعلبهاالكثننفوسيوفااحإيكسو
تمامابيقولنهوقريب

مدغماالخطيقنااظهوراقنامنالكريهةيومسهمءاروابدلت
يخبماليسنهفياراهكذلكولممتتمامابتسرظمنهذاعددو

القناابدالنأمايسرقالكركوهذاتخااعلىوسءالرورنعمنكثر
اواقربمدةبرأمالحظةوهيجريروالامسلهيعرنهىنلمالظهوربتا
نمامابيقولايهذلكمن

علماىقىانفكادتصدرالقناةاىايرطتتلمةمنصذي

الطيبابيقولومله

عذباارماحههعلىالكماةهامشخذيباليضخيلهممبرفعي
اليحتريفال

يتنبمعدوهمبارضوفركاثهاالحوفاليمقرعيمان

الطيبابوفال

ارباطهفيلهصأنحتىمبشثاالموتيلئاشثبكل
نمامايهمصالبحترينقلوانما

ارحاموبينهمالختوتبينكانماالحتوفاليمسترساثن
ايضاالبمتريوقال

جايبءلقااعادأمءلقاشهدالوغىمننالحتىترخ
تمامابقولهوض

الوطةاليمشتاقاحمقبأنهجاهلهظنللمولعضىوحن

ضالابطيبابوأضذه
هحيطهساال
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اهلفيالصوارممنكاكاثكمنزلفيصءالهيجامنمقيم
البحتري

القالليستخدمانوعادقالسيفخاضعةالملكءوزرالهتعمنو
الطيبابو

المجدالقلمليسلليفالمجدليقوائلرجضواقالعيحتى
لخدملالشافنفأنمابهابدابعدالكتابنجاكتب
بعفهـم

اعاقالكتذاعقلنولوسجيهيقالحتىاحامقبما
الطيبابو

الوهنفياننامثالنيريكمابهااتقعهجايسفيوخلة
تماميوا

وبينياياهيبيئواصلحفلوألحساديرداكنوا
وله

تائبمنهاالوهوبداكفقديرىالدهرفيخطاياكزت
هفانابو

حعشهعىابناالمالهطهمسيحاالدهراصبح
الطيبابو

عذرلهاوافتنجوهالهاذنبكانماعتيااليامبكازالت
الشري

اميرنينءالمويرامعليكالندىفاذاجمحاعلىوضت
نمامابو

اطهناباالميرمالعلىصيراااضحىدىالاناال
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الطيبابو

الشدشهمحيهاصيرامير

تمامبوا

باطاءاالصدرسرعةوشكى

ايضاوقال

رإبهاعليكمطقةممي

واحسنالبالطابوابهالم

محبةذراكفينفيوقيدت
لوفد

قوملوكصهنقيدتوما

البحتري

البدروالبدرطالعءبضواضرت

احنوهوشداولمعنىوهذا

الحاني3بالمصرفاتىالطحبابووقال

جىلدافيثحولناالفحاجةماو

امأثريةابنوريد

انطراننطرةتليالالي

الموعليحاقا
عندييكرمنكقلماان

بالطيابو

قليالولوبالمقاموجودك

الوربنعروةوهوالرببعض

داالصبالىلفيجواد

الورودموافقةعلىلمجدل

أسارءالوفااننلولةء

ادقيالتقياالحسانوجدنوه

الرقاعتخرتجهالرزقلبذ

تغيباالىالبدرمقاموقامت

واختصارآءاستفاواشدفهءجاما

عادمهكهـواجدمافمرالى

بيلنكليىوالك

القليلالمحبمنوصخى

قديلهتجردبافجماؤ



انرانيهالطيبايةبكلىيهيا

اطوتللهقامانيتدرولمبارضناالوسلجىتقول

االضفبنباصاا

تجفدالالدموخوتسكبعينايلتقربواعنمارهابعدساطلب
تماماجمى

ابخماعداعيةنكاناصاذانتراقعيبأفاالفهأ
الطبابو

ذرافيمةاالمعلىيعينرحياليجعلاطةلعل

بضفمهن

احداارىالجممنيغتضت
الطبابخؤ

فيطرحفظتتستمااأنيفلو

اسجع

ءجميروهمتبهيممدبهت
آخر

ضيتراأذاذاغضبحقمجي
آخر

الهشوكالئأىانجصة

اخر

راقالجمفةابكطلقدكنت
الطبابو

شديدارومااسفاارى

يرالسرمةبتراكاال1

هرالمحاخراراهمضتى

عحااراحتىابصربهنلم

ودعوااذاتكونفييفت

لغفىافامنضالرعندابمت

اقافرافضنىدانوتبكي

اطبييقودعااذأبانفيهف

اكاابترالسيرااذاغدفبهيف
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وله

حماتهافيفةعلينهاتبم

اخرىفيلوظ

ولمتيباباعلىولقدبمت
فراقهيومفبلمحيهحدز

بشار

ريقاغيرنخبراالساطيبيا

الطيبابو

صتصمنثغرهخو

خطانبنعران

آافهقدبهتمندكبهانكرت

الطبابوفال

حاافزاذانيءأعتاضومن

اخرىفيوله

ناساوماانتجثالناسانما

تمامابووباشبرد

خلأليتهانتقداليناظلمال
وله

فراقمنجزعتهقفراق

البحري

اطبيبهوالؤىانهجرانعلى

قدماجهصاممالناثثلىاقلآل

قرووجميءولمامودة

اشرقدئيءبمااممدتحق

المساويكاطرافشهادةاال

واألراكاالبمثامةويمخه

اصاسباداسياميبدكالضاسما

خالكامازورالناسوكا

خالنكموضعفيبخاس

أقذنوىعديلوىشاوفين

صدودمنجرعحهوفراق

ذلالمشيجعراوعرفانلدي
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الطيبابوفال

االبلفماالجمالبفيصلالالمليمةأليلمابه

واحدمصرلفيوكدهالمعنىفاشوفى

ةادصاصامنتهالمجااالولءالجزتمر
الولمقولنيثاالجزاوتلوه

فيالعباسبنابراهيم
مقيماتوانلمعنىا

االوىبمخقط

اطمدفهو

لىو
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الوساعلهصيابمنالثانيءالجز

الرصيمالرحمناللهبمم
لهبضالمعنىهذافيالحجاسءبئابرايماحممنوقد

ارهاثوهافللىمنألقرباللوىبمنقطعتمضن
الرويابن

العهادبعدالعهادثمالوسميلىالولينعمةشكرت
البالدالنثرشايعافيطيبءثناءالطعلىتثثيفمي

داألجطفياالرواحخامصاالروافيمعراهفسئمكانمن
لطيبابوا

الجافيفوحعلىءالثناصغياالرياضرايحةودبهي
بعضهم

اوبخألاحداؤسبسجمنهللهقدجمعناللثالثاعدد
لطببابوا

يمقماوالالثامائممثكرصمغيركريمةعهماهاولكن
تمامابو

قاربهماتدلمحتىالليلعلىاتقامةخوفعداللهبثلقد

فقالالطيبابوفنتله

الجاتلقطاطيرأنااالهوتفزعنحافةمنهاالهوجالرياحتصد
وقبه

مزلرهادنومنبلطاوشحزيارةءتناعئباناسدنت

فقالهالموصالسريللعقهذااخذء

بالععايمبالنفأثتسحاباصقتكروضةوكئت
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الوراقمحمود

البهايمملااليامعلىسلوتاصطبازاوصممبةيتلانتاذا
تمامابو

تسلوسلوالهايمامجمرءقووحمبةءاشاتصبرللبلوى

طصىاابولوظ

هوبنصأوءاعزممونصزفامنروبصداللواو

بعضهم

االلفاالكاتبالمتعانقكاتعانقنيتوميفيرأيصكاني
فقالالطيىابوبهأا

لثاكلاادقمماوضغنصبلمتيينكشنالتعأنقادون
ألنمعفعليهط2عامزعوننهاخذهولقمفردمعنىفكاثه

ابتدائهفيبالعنينقصالونقلهفيهالتحب

نمامابو

ضهميانانادمنقىحتىبهانعهعلةتجدوان

الجهمابنعلى

االنامجممعصمماتعغريبالدهرمنواذارامجم
هفانابو

ادالاعتلانماصفقلىاغلتفالوا

شكلتقولهممنونحوهاحةوهطالتاالعرلبفيتكوناقاالثعكثهلراد
تهاضجطايالدابة

الفارصيقلعابريقولقرسالتعانقوفي
ماضعينامافلورأتناعبونعدتابهاجسداضممتهاضمة
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الطيبابو

قدمملمالالناسضفكلاذاسلهبتهنثةءهـمناخصكوما

وله

المضكرمفوفهاوالباسومناالرشاعتلتالدولةسيفاعمل

السحابفيمابنع
نارهاصنااطجازاضابالراقنارهااوقدتاذا

ضالالسيفالىالطيبابونتله

المجازاهلللغيثفضصدىبخدبعدوهنالركبثي

الربغبئيعتوب

الخزنمنبالقوفهافاقيبالهاالرضتحتانكنتياملك

الببواة

يبليالذييضنيكذاكالذيوهذاالرملهمابفيالرملنقوق
وهيببئصد

عاضقلهالزماننحالزمانريبهوحاربنى

وللعطاني

اعتللشرالفخناكجهناانا

الوايدبنولملم
علةالحالشياخيرألك

علةشحاتكمنقلبفامحل

الوائاقولحت

جةزالعلماسله

لهجاريةلممملك1
لرصدا

الثعاالدبالئاله1ماالفه

كمعنامكرومهايلصنيفد

النمومهينقالئمكوصبكل

الثامالساببااالوبصر

3ء
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ابحتري

الربربذاكلرلمجبالنوىعقبإياالمفرقالبينبينقد

الطيبابو

القممنبيارزيابهامثللعلهاغايقالظلمظافيالنوىمالم

خصميفيكمتكنلم3دولوأش3ءلقاووعنيترلمفلو
تمامبوا

الكربشرمنالمهتدوحالكربمنلمؤلهااحتاسزفالواوقدأقول

قوبهمنهوقريب
فاقرةمننجتكأقرة4ماهنوهصالماجارك

الطبابو

السقمااذهبالذيالسقماشدمنوانماالمنايااالدتعلهاولم
هوداسبنلربعةويروىحاتم
والصفرءمالغيركفءليجدوارثيالمإلاليوومااتىمامتى

بالهرضلمحىلمماهراذاحساماالفاشوصارماءفرسامليجد

العشرذراتاعلىقدارلىالقسبنوىكوبهكأنخطياواسمر
العربمنامرأة

ئلهملويالحمهتدياوابميضمفاضةدريىوورثاهمضى

الوردبنعروة

لقليلنجداينهبهيصيراهوانيرجوترافيامليوفي
ضهاطهرضيابااعدبنجمزهصيرناقولعروةتبرلبنوإجنبيابىمرا5

المطللومدودوييللتيوهوهنجفيالمنايادوتاتتيجمهالقاليثنجاتسناءدووادايفم
دوهوصواحدنتنيلينفيمروةبطهمابمفانه
والودددلفرصهاوغيىوالرمحوالصيفارورعمجعالفرالححفانحالاالكبليى

واالصقرالكيتببنموللن
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ومغفردرعغيرمألومالى

مثقفالقناةخطيواسمر

الطبابو

ةءلوهيديارهنظنها

القاوارموالدمولمكارمااذاو

زدقلفرا

وخاقواسفيههمفادواوهم
هرمةابن

لبتهاوداجملتمئمندت

صقيلالخديذءمانوابيمى

ملويكالسراةعريانوأجرد

بلقعداووكااتذهبا

يجعءشيصأعووبنات

ماطياطواقثلقاليد

القدمعلىاليبلىاطيمةطوق

بالرمفيالحمايمممطواققومابهنوسمتماذاوهن
يبلطابوا

اطواناساالملواقهيادايلهبالرمفياقامت
الطبابيزيادةوتلمقهبزيادةاالصرقةاليحدالذيالميتذلمنوهذا

محموداالبياتذكرتاوألجليبديحةحسنةفيه

الرجلايهاشفياوبالشبابعندغانيةذنبابالثبكفاك

الشبابفيتواسابو

النبلعندالفتاقومدركماربهفيالمشقعكان
النهوي

لهوياخوابالثاباتوسلذإ

لطبابوا

لصباامنىسكرالداللامنعبى

المتومعلوشيلةنمالفاه

بئممشبابمنياليهاشفت



السرفةيهننطيبابيعلىاذكىما

بههـ

عي

جماو

مبنذلوالمعنى

النطاحبكربن

ناتهحسن5ءاالعطاوجازلهلمالكالعمرقمفييجزولولم

وصالتهصومهفيواشركنابربهشرلثغيرمنلجادبها

الطيبابو

صلواوصامالذيألعطوكتجدوالحعرفييممتهيولو

غيرشركمنقولهزيادةولهاحنالنطاحابنولفظمليحمعنىوهذا

نضيلةالطيبوالببالصاطةإالعالاالسعهانةفياتهمةاننيويخه
والضنالحسشاتاالفتقارالىفيهيظهرالذيالوقتخصالنهالحمر

لظالعتاهيهالئياصله

اطسناتمنمالملىضاسعتههاصانيالبيتبهذالمطفمن

خراثىابو

يفعللمنخءثيمضىواذابهرهاالليسوذلكفاذا
فعرةبنمتمم

معاليلىنتلمابئحلطولوماالتفرقاكانيفامما

جبألبنعلي

ورللمنفيوشيبيكنلمكاشباب

المعنىهذامنقريبفيالبحتزيتالمااملحوما

اللععريشربمولمتقضىظلهأضصاببافالتذكراعهد
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الطيبابر

افطعموثباوعيشاكانيبهتافزبهلمبموصالكانذكرت
الهدلمطقولفمنالثانيالمصراحفاما

الدهوسكنمابينناانقضىفامماوبجممبتىالدهرلسسعجت
جبلةبنعاحياللفظفيملحوقدوثباالسميالطبابوفجعل

افهامحطوفيعظتيفيزادتقوقيالليالمحماطوشمنوارى
المعتزابن

والبابطفهاهافييزدشالمالرجالمنوماينتقص

ضالالطيبلبوفقلبه

وتجريياعطتالذىبحليمفطاخذتالذيباعتنياطوادثليت
والشبالشبانفيقديوجدالحلمبمانعةحا3هنالحداثةفا

قولهفيتمامبابقولهفياكدىوقد

حالالصلعيمكنتهذاقيلوارانيزعتمحلمتني
ببيتهاالولالمعفهالىالمعتىهذافجمع

جبلةبنعلي

بدراعلالايليخنييهفرهشضليهنمفمر
يترلحثرويدبنيدالوالقصرتولفيومماييبهه

هيناهامينياسهرتقدهـيلمتمهنعتلمايراتنيلمهأصألال

اثماماحينءأقعمرسياليلهـاققدهاحينءشياطونالليل
وربىوقا

باطلةليلبمبدظاليمزينالطاةابهبياهوووه

اخروقال

انباباصافةتلليرهنعيمكددارابىظللنا
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الطيبابو

ءالظالممناذجثكنتءالرقباالدجىفيازدياركامق

دعل

ككابهكالذيمثياللناسابرجالاخرتاذاماالمساعيتلك

سبابهالمجدلناةفانهالمجدغايتههدممنكانكذاك

مولعالفضلبذيالديافيالنفضوذوامابوغ

حفصهالىابنانومر

ذووالتقصيريحسدهذوالفضلكألولمالفامحدضرنيما

غيره

بنيأذوالالرجالعيبعلىغيببظهررايتواجرأمن
الزلتباوالدهضوالخرالطبابو
صدلهءو

سورءغيراألناوتبغضىلنتعاديناألنائير

فأحكهوغيرهفيهوزادنقدثم

كاملبأنييههادةانهيناتصمنمتيمذاتتكواذا
الطرماحقولالمغتىهذاوبن
غيرطائلءىاساليصبغيضاتيننعيجازادنيلقد
الثمائلاالكريمبهمشقياىقىولنباللئامششواني
المخزؤهيسدابو

ووعورهاسهولهاعلعكضاقتثيةعليكاخذوااذاقوم

الطببابو

وتمعءماتشاتعطنيالغيشمنةاالرواخصثنعلىذتا
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اروماتهسرظفيهذااخرجقد
البربعند

وميلمخزا

ألبسهالناجفياملى

الدبابو

المعاليطلبعنالنضىوشنل

أضمريا

حقداالىءاتلصءو

تمامابو

لةوااحوأالرفيوهينهاغ
الطبابو

ثهاعدائهكلىالسيوتحمي
الستديءعطاابو

وشمققتالئايحاتقأمةث

تماهابو

الورجالمنجيوباقث

الطيبابو

لمافعااالسعادلوكانلكعيا

زدقلفرا

الىرحلةفيلنضىافيامرووما

ضملةماخذالثيمالفظةنالءثها15

الاهـمراكفيوله

الكعادسوقفيالثعريبيع

والرتابالهامعلىبها

تجدالذيظتجدالغلىالوفي

هعثافىابىبنوهكافهن

وخدودتبممابايديجيوب

وبالجءماوراوالقواءطا

جوببشقالتلوبقبئ

ضميرهااليكأالاحد

الهاثااوماندىجممبمامىلنههروابغااالنسجتبنثهبهذا11



السرقةفيهاطيبالىمياادسما9

اسابوش

نعطالذيانساقافأنتلغيركبمدحةمناااللفاظجرتوان
الطببابو

مراديمدحتهمبماوانتقديمامدحقموظنوني
تمامبوا

البالدفيركالىقاقتوانواالمانيعندكالطنمقيم
الطيبابو

غادغيرفنائكمنوفبمبهدغدلغادعنكواني
نمامابو

وزاديراحلتيجدواكومناالفاقاالفيسافرتوما
الطيبابو

البالدمنحيثكنتوضجفكركابيلتجشماحيثمحبك

باتفاقنفسهعلىيدلال4السرقمنيكونمااقبحمنوهذا

لبحترياقولتحذهوطيجوااالبيولاالاحلمعراملولقافيةازونلولمعنىا

وقايديايكايهوياجدسايقيابالدركليياسيرفيمامتى

المتبقولغامابوحظالوقد

الرننواطلمإليجداتاخيعليةاثنىومنصروالي
تمامابو

اسوداسفعالقلبفيولبههناصعابيضالعينفيمنظرله
الطيبابو

الظلممنيثيجاسودالئتبياضاالبياعيلبعدتداب
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دلفابو

فدطلعتءبرضاازىيومكلفيء

الطيبابو

فيجالثياضلحظتاذا

البصرناظرفيىصالمهنمافي

وادافينهاوجدتهفقد

نمامابو

السوارانفصعمامثليءودؤحزنالطنكالخدوراثاف

الطيبابو

1ألخدالبسوقخرسخدامعليهنكاصنونوقي
بتولهتمامابواصندواطدالالىالسوارمناللففلنتل

فرجاالويخهباليتيستديراليءوالألنالسوارانفعمماشل

ابووقصرمالمنفعفهوكالسوارتعريبئلىالجوانباحدمنوربماكان
ألنياخداالالسوقوجعلخرساجعلهاوانماالوجمههذافيعضهالطيب

نتالخدلقواذهقالساقالخدنماتضغطهاضغطةيكافهالصققبالبيوتنتااث

االولقولمناخذمابوتماموانماقصوتلثتخرالهاألخرسفهيكذلك

عمالسوارالمهفصمممااومثلمحاقهالهاللنقصكمايءنو

فنابيأبناحملى

المحزادنااحومجماالالنوقدأوليتاصسناالرحيلحان
الطيبابو

اهاللمابمنالوداعؤأتحلمصحاحتئفاوق

ولطداهوالمطراديلىء3ماتمنعءبعاالحولحفرةوهطيءنواجمعابوي1
لغلوظااللخداهـلخالفيا

ءح53رساا
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نمامابو

الخدرتطاحجانبمنلهمصىفيراغمداالجلالشمسعلينافردت
أطباابو

جرالةوماطلعشمساىفىفقانعواذلببليلاهوىنوجرأت
البحزي

اصتالهندءلورداكلحاوالمرصإلموردارسفيالقولم

الطبابو

ستقلثالسماقياقصدالبومنغيرهتوارككافورقواصد

الملسايرالمعنىسمخوفينادرمصراعوهذا

البحتري

رشديشغوصظياليدىءمودونهماخاركفيانيواشهد

بتالطابو

ابصوهواكفيرأييأنعلىعوإذليادلأناالوماشئت

واوضافدظفرتانيوغربتوشرقواقوماخالفونيواعام
البحتري

مسعععنصالطرفوغضاهمنظرسعنصاللمظاذاساركص
بأصمعمحثميراويناليهشاخصافاضةاالىقىفلست

الطيبابو

البردالرجلعلىزحممنويخرقركوبهيوماالبصارتشخصبمن

الوليدبنينقولمنمنقول

ررأربعوخهخسلههلأللكأنهوسبعسبع4اوساق
همطلعلليلثطالشالعمهتيقنتمظلملليلوالكاسازازتذا
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اذايدواليهءايمالرةهاسالالبنانوماتدريوتلقى

تعالىقولهمنالثانياليتمعنىاقتبىكائهيخهوزادالمعتىفأكد
الجتريبرنه13رأدفلما

شرودعيرينهابنيبالدبالدعنلي

بالدطهينفيقذىنيبعضهم

لمفردكأآخرالهقولوهوالطيبابو
العواذلتقولمااوانيمساميالالدأنلييجل
اشجع

واالظالمبئالصءضورصدانمحمدعمابئياعدوكوعلى

االحالمعإفوفكسلتغفاواذارعضهتنبهفاذا

العايبابو

السهادفييراهانويخثىهفينهرمحكالومفييرى

المعتىيتموبذلكالومبعايتابلأنارادألنههادالمدبهرفيفقعمر
يسمىوالالليلفيرىالامتأعالسهادانماهادايقظةكاوليس

تتةفيةءجاوقدقظمسضكانوانانهارساهاباحاجاتهفيالمتصرف

الفةآخر

والجعلبالسبىحلصتفانماعندهمءعذراتوكلماحله
حةونالمساغزاهااذااالتعرفهالالرومألنالجملدبهروانما

عنهونفاارامنهفرفاءشيلشد
نمامابو

ادلفواشيبفضلاالمنرإسمثجاأليتوماصيراشا
احمدبحضرةكذانمدلماانهوزمموااسمتعاراتمناستقغمماوهو
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اربحالنقالادءالفبرثبوكيفحضرميققالبواداباكأ

االجسادطاليعونبمبىببىكلفيالتجبوبدهـكئاكء
الكبدالمادءالفوشيبونتلالطيبابوضال

نصالخضبتبماسلوةاذامميباكبدلهفقدشابتاآليشيب
لؤاسابول

واحدفيالعالميجمجانرضلدلمعلىوليس
فقاليهلبوكك

انساننمثالفيالخلقتستجعيسالمةالرحلاليهتحطيمتى
اليمابابوفال

رجلفيالعباداالرأيتمهديمارأيتماهدنه

أعيداحيشخصفياطاقامفقالكررهثم
الخالثقواتالدياومنزلكقولهمللم

لضازادوروغ

واالعصرااالالنفويسهمردكأنمادتالفاضاصولقيت
البحتريقولهذامايمثاكلملتيومن
اضءمواذاتيتفذالكواقىاررإسمقدماقلنانسقوا

افذلكةااعدادميواجماحاطساببذكرالمبنىأوضحووشبهفعل
اخرىفيقولهمنءقريبوه

واحإلفردجعتاذاماوالفبفضلهموانفردتوبنوهمضى

الروميابنقولمناالبياتحماسرقالعكبيقال

الغضبافيفصرىالزمانعلىكضبمنءالمملووائااتيته

والعرباالعجمهناكثمبانييومئذالكشبتحلفتفل
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هذافضايلاالعدادكجعمنتحتمايجمعفردااواحدااللففجعل
إباتفصيلمنتقدمهاماالفذلكةفردجممعوهوآبائه

تمامبوا

عرمىنيوعياوالبلوىالشوقمنمأتمبقبييضحيانالخقافي
الطيبابو

تعقىنالحىمنروضفيوعيايالهوىفيجمربمطعلىجشاي
االحنفبنالعباسقولضكروهو

رابحوطرفمغبونفقلبكبشمسهءشصمآلتتممياذازرت
احسنوقدطيباابقولهذاومن

القلوبالخدقتحدعليهانمالىقدوصلتفأني
البحقري

يساجوالمفمحائمممحهرةعاصهيالدماهواشرقتسلبوا
لعربابعضقولمنوهو

أزاراوالساجبيكسىعايدلهابطمةهشيمابنيبينوفرقت
فقالاسيفافىإطحباابوفنمله

مغمدهونمافغمدهمنوهومجردعليهالنجيعيبس
بهيرتجدلوهومعىالبختري

يذوبهامجامدألوثكالفافقدنالجالولوأن
لطببواا

تحهدعاوشكتافترفناغداةبخاالذيالجبالصملقيتولو
البحتري

يهبياللهإالمالهمنيحبوالالبخيلاحشجكمايتمطىال
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الطبابو

حازهلىفهاآلهـحازاذا

البحتري

فأنهدونالمضاتجداهواذا

الطببابو

ىالنلىفيالمعالياالسكتسباذا
البحتري

كريهةيومكلفيلهملك

اليهببمااليسرخمة

الموهوتنيلهفيإهالايهب

المعاليانداكفيشعاجاقأنك

صربوإغزامغراقدام

تمامابو

اراغمنهمءفافأذالقوابأسهمنسقاهمومجربون
وله

الغطريفاجدالمكانللحرباذاغداالشذاةفتىاالناةكهل

الطيبابو

عواقبايخافالغروهجومغدفييفعكذيتدبرير
ةءالفجابنتطريقوليهاالصأنلواوتدظ

االقدامفارحالبصيرةجذعاصبولموقداصمبتانئعيتمثم
بصيرتهقارعوامأقدمهاقداانزعمياتطرألنكذلكعديهووليس

اقداثكرامهمابئأنزممواءالءوهوالجذعمنشالخالقارحوذعبعيرة
قلبهيقالاناالاللهمالمعنىذلكضدفهومحنكقجاربكهلوتجاربهم

الصوابعنذلكيبدفال

هذاصميحماقيلحتىباالموالجدتابونواس

حمقااالسجموهحضجادباالموالوفال
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امابو

محمومانهاحتىوالدىبالمكارميهذيمازال

الهذالنالحمىالىوأضاففاكدهفاسداوغرضاباردامعنىقتناول
البحتريوقال

اتجذالهافيمجنونةهمهبهتعسفتالعمماحشرصابوااذا
المحنىهذامنتريبفيوتاآلخر

احمقايفوارسعلىيدلهاكائهممماهااإذرهلبط
العمبريقولمنواصمال

اومجنونيمأكريماالشلهفيمثهيعطينما
باطاابوفقال

مسلماماذاالماذبيتويقولعاقالذاماالخاسيقولصتى
صاهيهاابوقال

يبحنتابداؤهروفهئروفهنبغلمنحنوان
تمامابو

رايصاليوقثمنفتركباعراتهشمنالهتكاد
وله

االكارذويعنتسائلنعمنفحاتهمنفاقاالالىوفدت
وله

غيروافدءاهرىاليصدنوطالبثنالييوماديةلمفأن

قولهمنهااياتمنبءأعيدبناسه

مدونأهلهبهودججملكاأنهااالهةءالءرا
يمبنالغداةعمريداكايمين2الودعحدبهاجمادت
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لطيبابوا

غيرمسأالممنيسألاالفقفيونائلهمحواهبخجلهة
فقالثمكرره

وفديئلمدارمنفيواموالهملوقودهممبذولةوانضهم
فقالواحسنفزادإهكرثم

طالباتالفيانفيانققتهطالبعداهلومالوعطاه

الحسينبنطاهرفيملبع
التغرقفبمغرقتوالاطسينابنافةلىشجبت

بقطاتحرمنوآخردقوقهاوامنوبحران

التورقفممتتهاوفداندعيدذاكمنيواعجب
الطبابو

تورقوصخورهاالقهافىمنكفهمسحابارضمنوعجت
النسيبفينوانليذاصخرابيقولمنوأصله

الحفرالورقاطرافهامنوتنبتلمستهامااذاتدىيديدت

بشار

يبنهءوالضويوقحينعرقريبءاوصدرالعا

عيدابو

بعدتناولهافيولكنقريبضوؤهاالشمسهيألصمابيوقلت
الطرماح

عومهافماتدولعينوغارتالياتغيبانلماالممىانا

جميالعزاادءالقوفعزءالسافيمترلهاإلشمىهااآلخرقولومئله

الهوالايكئتطيعولنالصوداليهاطيعتسفلن
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يرومهامنقريباواليطيعهااذابدتالناظرتعيوناهاقى

الطبابو

متترباالطرفويراهشعاعهاكشقابفهايعالشحىكأنها
تمامابو

مبازلهءناالنورقريباللءكاثهالمحلئاثيالندىقريب
يالبمش

قريبجدالسارينللعصبةهءعاووضووالفيافرطكالبدر

الطببابو

ومغارلءآمشاردالبيغشىهاءوضووءفيبهدالماكالشمى

االخفبنباسا

بلدكلهفياالشراقبثتطلتلماكالشىنعمة

البحتري

ومشرقسناهفيءسوايكونبفمشعمالعثحمىءكضوءعطا
الطيبابو

ثاقبانوراالمحيهيثدييرئوفتاكجىمنكلإلدر

نمامابو

شرايعبهنأوصوامالكرةلديهمالمكرماتوكأنمضوا
ضاالقبهثم

التوجدمنءصفكأنهوبمرهبحلوهمايدتلو

طيباابو

ارتدادعاقبةماحلتمتىتخثىاالسالمكسخاهكان

الشيبانيممروعدبئالعوام
ح63ثلدطا
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ؤجميداويؤنماقدصتومةئهادطإنهاسصفودةولو

جرير

بدهمءشيطجملىتحمازلت

أممليعثبقابنعروة
ورناخلشءالشجرااذتحسب

المعقهذاغيرفينجواسابو

قدحاظهارآهاكفبمل

اطبليبو

ربهمدهاحتىاالرضوضاقت

طعنىافسداوةاحالحتىصظافى

البحتري

فقلمةديحمذهبالمعنجل

المتبى

لهكاصتىالمكحتجاوزقدر
لهنحوهو

منياقفبيألظقنزكعظمحو
ضالوكرره

اللهملىهذدمنءوكان

نرفسلياقزلمذاضد

ايعلميولماثتواكنهم

ورجاالليهمشخعالمجر

ءرامهلمخا151وأنيخال

آظنالسلتيشخصوص

ؤجالءظنهءميحميحرأاذا

ءخجافيهالمديخديعكون

يعابمابوفئتابأحسن

حوأثنيتامابقلىني01

فيصرفاكأنه

بواسطنجالذنيعئاليكليك



أءرفةللميمابنهتابهكيألدا

عقوصففيبعفهم
راسهفيعينينيتلت

الطيبابو

كأنهاتحاوراتعيوناادرنا
زدقلفرأ

دالووحمةاالرنجألهلىجعلت

محمدلىالخبىافهصابعث

لطب01لبو

اهـفيبوةاكاحدثمامثل

تريالبم

ءلوءصصاهالومشرفةصفي

الطيبابو

تحتهالثويةنمدإلتووليال

هابغيرالحانبالداذازار

يالبحش

صابهلعراق01بماليةطك

المتني

فاضاقيعثارهانحروملت

ييتاشرجمامابتمذاتل

طافىفيلمهباركاذا

إلجناحملييلبلذنالىقععل

زيبققمارمماكا

زيققوفلفالىامربهة

الوالمالجروحثارالو

البهائمملواكلسفزةعلى

فسادشاعحينوالبعثهالم

بنبريمابمسكوتراجما

المفارقفيعنراهاشكان

انقللمنهثقبتربهاحمى

اضيوقهلبدوربهاوغقايقري

ىترلمنرلعشارالبدايخرمن

العققفيلئهباركفال

جمسرقضلةيجدابمامتى
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ربيةابيبنعر

اجلقالضمفقالثيبوقالامتهمنوارخىعصاهانق
الثببفيآض
رحلالفااللهوخوأسلقىبضيفوسهالفاهال

ذلبءوهوالطيبابو

باللحمفمالمنهاحسنوالسيفمحتمثمغيرآبراصياضيعف
البمتريقولمنالثانيوالمصراع

بمفرفيحلةبياكالشيبمكانلقيتيالشيومبياضودد
المهلبيمحمدبناللةعبه

والعدمخلةمناصجكولمازركلماليميينياذا

مماغايةمنجسجماليمنازعةمةبيزارتك
تمامبوا

ذهاوالياالقفةلديكاملهاقدكتترفعةونادب

براحنمعناهفيالمهلبيمحمدبنمزيدوقال

فضولالكفافبعدوعديالجدبنوسعلياباررنيلم
الجليليبغىالجليلوعنداالمسمنجليلباشانيغير
نمامابو

ألخدمااالاخدمكلمفأنييرجونوالهماالقواخدمو
لطيببواا

اشجدهمفخرفيولهاسجداستفيدهفيومارغبتي
وله

المعاشطلبفيوصارسوايالمعاليطلبفياليكفمرت
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الملببنالمحةعبد

غمابهيرااالذنارىفأنيراضيااألذندفيلكفهل
الطبابو

االشعاوبذكرهاتسيرصلةالهميرلبأناالميراذن

االحنفبنالعبامى

بعدماذهباعلاالمجتاسخطنيمنكلومفمابكيت
المهلبيالمحةعد

محجبعنهوالغيببأدراكهاهءداوكانافيةمدركوع
لغيرهنحوه

عليهبيهتغيرهفيصرتفالنهبحيتيومرب

لبوالطى

أجاسيناسثومبماوادعومأكناششاليومشاذفكيف
الجالح

مشهوركثروهومحنىابوالطيبمكدرءعطامنخرغوللم
بخالحودهاكانيخاليتنياداتهبساشتردابدا

جبلةبنعليقولهذاقولهمنوقريبزايدمستوفىوهو

طهوهولهاتغذوهانهاعلىرديةأالااليامماصوما

الروميابنقولنظروكاته
ودوالراسالقلبثطمواقعهاطتثمتطكئتاالنجلاالعينمط
وقعهدسواككأمطجعاتوقدرليتمالمااآلنألصىفالك
ابوالالمشيببرلداالعيننعلرفنقل



المرةنيإلمجمعبالىمجلىحيال

الرمةذو

شاكرنيلثوسميلمانهننجأننيجنابنمرعوليةكدالني
الطبابر

الوسمينائلهاكانولطبغيرالتيالظبيةبالمودةامنعمة

االخذنيهايصحالتيااللقاظمنوهذا
المعتزابن

حدادثيابفيتدتخدمكاتهاالطالثريافيوارى
الطبابو

حدادفيسافراتخرايدادجاهافينعثىبناتكاث

محطاالر

اصابابوهبيههانسإفيومالكتذكراخونيإنسانيكءرجالبم
البحتري

بالديعنسلواوالبسنيحبيبىاذهلنياكندومل
ةءاالساغايةءواساالطيبابو

والميميعاكندةووالدنيوحضرموتاالسكونامنصي
احنوقدلةونحوه

شبمهاءوساوءدفيرالبحيرقوالغوكاقىلملوالك
البحزي

لىبمااالملحبالثعيئينوالللفتىللمميثمةبؤساطلم1ارى

للمذافيابضاابعتزابن

صودمالجففيعذلرىوجوهفالمغلوالللاللوءكوكا
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المحى

بخعمالشقاوةفيالجهالةواضونجعقنهمافييشئلعقل01ذو
وله

يوقعوماشهاعامضىاوغافللجاهلالخإةتصفو

البحقزيافعانامناخالهمالهممنيخلولهومثله
باردااجلغ1منجغفىتنفسكاللاالخبةزألريايذ
وأحسالعاابونقله

وفبولةروصنيبرقالايمادفالروحسماذاكان
البحزيمصالمعنىهذاوفي

3المترالعارشاجتمعافياذاوالخياوباساكالصوأشماحا

الطيبابو

وتخثىألصواعقفةالحيايرحصويتئجنفتىكالمخالبالجوون

البمحزي

ئضوطحينكتالمبهنفباحالدجىفيالترخككنماوصاولن

البخزيهتكهامسكوهيالمايحةمالقالطبأبو
والقمصوماقياكبيقىارضاوجانبواالزعفرانبارضلواقى

الطبابوة

متبراايؤقدولتؤمظلبااومالنهافيالرمثدخانقى

داالةؤصففيرفيعال

زعيمابذاكمحقوفادبابئنجصلثهثمالباضتيشاكه

آخروقال

أغضبااصواكياءشارمحأرضىاطياءشافمنزجلمرغارضىة
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لطبابوا

الماكوالذلكفيونحالفااقدامهفيالخلقانفثايه

حاضم

معبدمالىاقهبحعدفانيربأالهلهالمالبعمقناذا
يعفربنحطايط

غدانجهتحمديرباالمالليرباواليكنلاللاكنذريني
اسنوابو

لكفالمالانفقتهواذاامسهاذالمالاهمت

نمامايو

داالمصونلهموهمغدوااذاالمذلالبدلكقلي
صزوحياقولونحوه

اكالبخالوهوآكلهالمالربان

الطيبابو

يلتئموالجرحيبئوالعارلهموليمىألموالهمهم
لبوساومطعمايلئالدهرانمنوهمهمناهصعلواقهلخحاتم

آخر

نجوقلشرباوصبوحلثربواغتدىرمنيانالفتفتىوليس

القيسامرىءقولواالصل

المالقليالمنلباطولمكفانيمعيثمةالدفىاسىماأنفلو
امثاليملءالمجدالمووقديدركثلءمولمجداصىولكأ

فقالكيالبرالغصنبنخفاففأخذه
جلديعلاوثبابلنرادبسبروحدبالنفمبماسعىماأتفلو



2ء9السرقةفيهالعليبافىعلىحيابا

عنديالذيماليدونمالالمالمنحاجتيوابلغففعهـطعلىألت
جديعنالمكارمنالابيوكانثلءمولمجداسعىولكما

طيباابووفاليخهاالسكثرثم
وممثروبلوماصثوبللبىمذابليت1بخجرديهوي
لوظ

والئوسحادهرجالهومصكوبهبميورعيثةيرضىمنالناسفيو

احدهادصفيببيتهىمدىمالهاجنيابهنونو

هفانابيقولمنجلدهوالؤبقوال

ديغرالدهرشعاريوما

مسلم

قحيالصيرتهقدبهفاذاتقدولمالمديروعالجهاقتلت

آخرغرضاليونتلهابئديك

ثارهاالرااقدامناخذمنوروحهالضعبايدياتظل
نماهابو

عقليوقدشربتاجلتولثنهاهاشرباالمانيوكاسكسول
وله

ذهنيبماضربمشروبقالراعمنفيفيخبركمحيفتىافيم
الطبابو

الخمورتصنعمالحةمنيمبهنلتالذيئال
االودياالفوه

سمارانثتةعينرأيآثارلماعلىالطيرىوش

ءشهـطورالالذيفيهاالمباداالمورفيضيالللرجلالمنجرداال

حااطة11
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االبنة

بعصايبتهديطيرعصايبفوفهيحلقابالجيثىوغزاذيما

لؤربنحمد

هوصانعالطيرينطرلفالذيمنيخابةرايتيوماغدامااذا
اسنوابو

جزرهمنبالثغئقةغدوتهالطيرتتايى
نماهابو

لؤاهلءالدمافيطيرانبعقهضحىلالمهءاعقانظللتوبئ

تتاتللمانهااالالجيشمنئهاحتىالراياتمعافامت

بقولهعليهمزادهاماباانعرانقادمنبهيرزعم
يادةاكهذهمنواحسنفهوالمتقدمتقاتلانهالماال

قولهضيغوبدلكالراياتتام5واقاتهانواهلءالدمافيقولهعدي

السقنهاباموراعةالجفضلبئاالودياالقوهأنعلىتقاتللمانهااال

اذابعدتقربهاالنهاعنفخبرهنرأيخرقولواالالعمالفضيلةوهي
لظثمالمعنىيدءيووهذاللقريسةمتوقعاقربهاوانمايكونفئوتخيلت
ابونواسمأماأالوصاقكيرهذهيجمعولمإلممرةواثقةلمجاثاسمارأنثقة
الطيبابووفالفيففلدتولماللنهعلنقلظله

أستقشصقتهاصوارمهاذاسحابتخهارزحفالعقبانمنسماب

وهذافوفهاماتسقىالسفلىالسحابةوجعلسحاليئجعلهااذفزاد
الماباناحدهمابامينابيىهذافينالمتكلضبهيعيوبئغريب

فاماتستطعموانماتستمموالوالطيرالهقبانانخرواالقومااليستي

فيمحغيقةافيسحاباالجيثىيجعلولمبهاغربالذيفهومافرقةءاسقا
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وفدوكثافهلتزاحمهوجههنمنحابأمقاماممامهوانمافوقهماهءاسقاو

فالنهالممحابءكاسقايستمعتيانهوامااشعارهافيذاثالربفعلت

ممائعاعلىأرضالمنجنيقصفةفيتمامابووقدقاليستعتيسمامسحاباجعلهلما
االرضيالىوانماتبحفىافيايسهاوهينرتعيبالالطيرانمعدرور

عادةعلىفجاراطداءاستقاعلهأواماعالاألفيوالمحابتستستيفعي
علقمةولذلشقالءالمالقدرتعظيماطبصارتهذهاللفظقنياممفيالرب

ذنوبنداكمنلشامىلحقبنعمةحطتقدحيكلوفي

ماهيعمتسقاهمالمونثاوددلويالمايحأيهاياةثءورقال
المجتديخراسيراممولذلسعوااالواستطاقماالاحدهماطلبوانما

الذيوالمايهالرجلالدلوفيءالماالمايحجمعالميحوانماصتميميئوالسائل

نمامابوقالولذلكالدماهرالطسباعقلغوقدءالدالءيمالالبئرفييزل
الثرابفيالنعلوانمانواهلءالدمافيطيربعقبان

فقالالمخترعلمعتىءفجاولطففغيرهالمعتىهذاالطبابووقدكرر
احداثعاوالقشاعمسورالمالناسالحهعمرالطيراغيفدي

المعنىهذاثءابلغماصوله

تقحاجانهمعلىادتحىاعمطولالطيرفيهمويطمع
الجيقوصففيقولهللعتسىومن

بمالمالمشارالرصثوالالجأمامهالجناحالذولجبوذو

القاعمريقبينمنتطالعهيفةضعوهطصستمرعإ

فقالنجاتهبنفصرأبومنهأخذافىوهذا

مبمشعءدالعداافىوووممذللللعفاةيرمورماك

تترقبماضرباأصالراليهانسورهفهتالرماحاذاحومت
يجدلخنانالاطيرحتىماعلىجمعهاالرفيشغللهمامبجيقنجالريثللثلماوقريجصنمقو

عمرالحواميحمريفرالثهىوومبكلاةالتجنبهالطرماحقولويعببني
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والقوائميافهاسخلقتوقدنحالببغيرخلقضرهاوما
نمامابو

اناملهتطعهلملقبمقثاهالوانهحتىالكفئعودبسط
الباسالىونقلهالطىابو

الفذمالالكريمالطبعألخرهلوارادألخراحتىالخربوفي
تمامابو

وهوعاذلىالورىبينمنالصجحيحاتيىالذياسطاعلوءعطا
الطيبابو

عذوللهماحالفياالفهاسمافيعذالاعيبوكت
البحتري

المطلىبهاكريمينالارضالمحالفتىالبالداقطارواب

نمامابوطيبالعزيخبتمكانوكلالطيبابوا

بهجراناوبنأييصابحتىصاجهالهصلطيبوليىلهيعرف
نيمعايهفانجأكالذيفهوسهابواصابكوانوالحادثات

وله

غدالمغيبضدالشسيعرفانمامارزتعلمتدق

جهااسدطعلىونبهناسص

عاطلبملةنرطبلموكذلك

ماتبينهاقلالبيننبع

وجمالءخرةمنماحولها

جمكالالزمانيجاورهاحتى

تغيباحتىضداللشمسرف
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البحتري

غيبالمجدمناضدادخالئقارهاصافراطحنزادهاوقد

يخهبالليلمندلفيطوالىقىانالكثاكبدراليهوحسن
بقولهالمعىهذافيثارملحوتد

حامصرنفلماشكبتتجاحاقيهممادمتجواراطيوكن
الطيبابووفال

ءاالشاتتينوبضدهافضلهعرفناوبهممونطه

وقبحهءالثيحسنتثبنالتيهيالمضادهانوبيئباالمعنىفصرح
فقالاضاهثم

بذنوبلهنشرفلمغفنابيتاالجمعالدهرفياياديولوال
االولتمامايهبيتقلبوهذا

تالالخرظتاليهحتىمحبباءشيمالثيفقىأنما
الطيبابو

قوائدعدقومقوممصايباهلهابإنماااليامقضتبذا
وله

بعامقتولغيرهمنميديهمئلمحيهيموموال
افابقولمنكانهالبينوهذا

باريروومنرايشمنقهبهمقوماويبريآخرينوويش
المنباجيقولمنذماض

مسودااليوالرمثلمبإضالصحمملفالوجه

الضمدوالضديظهرحشهلمالستجهعاصسناضدلن

حلزهبنالحرثقولمئماخوذ

قدسخننعكيرنمرمحىبثجىجمونرجماقرت
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اطمامبنالحصين

تجثعماااليجرينفمانجارقصدالقناومنالقملىمنيطان

الطيبوان

يقومالماالمرانقصدومنالحمنهمناالبطالمنيطان

ذريحبئقيس

حاكأصاحانأناالبنيمنيتيتكونأناخثىوماكنت
دعبل

اشتركاديفيوطرفيقلياحدابظالمتيتاخذاال
الجباابو

القاتلوالقتيلالمطالبفمنالمنيقطرفهاجتبالذيوايا

تمامابو

ثمهااليوهوبنداكرىوقدالدهرفيكثرلخطايا

الطيبابو

تباشهااليالزمانءجامنصوربعاابنعلممتىحال
ويبابن

اجدماشلبداالجةنماوجدافالبلىلبسا

الطيبابو

حكضديحتىحلنيينوالسقمينحلهاالودقهزيمكلمازال
االولالمصراعفيزادوقدنحوهوله

مشهدمالحلكجسعيورسمالصلىادمنءمأبالفوبهااثاف

ايضاتماموالبي

صروشالدهرتعتذراليتءجانائبةوجهفيءهزأذاعضب
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غفلىبنعقيل

ماتجادالسيوهوكاطويل

آنماابو

واحداالقبيلةىمالمقامثبت

الطيبابو

كلهمكأنكجموصمبقيى
تمامابو

ىاللمناجوتءاشفرأيت

الطيبابو

لوفدهالعظيمالخطريستصش
تمامابو

4مهتءاعضاانودادأيود

جارحةفيفيقلماغنت

المعنىهذاغيرفينمامابو

عضوبملصألنحالىقى

الطبابو

رنةعظمللىكأنحتى

العرابنقولافىنعلربهفه

لدهءفرالفراقجرحوشيم

اآلخرقولوالى

الحدعخوكلفيليوكأن

بفلياسالجدتهاذايصول

قيالالقبعليخحشهىوث

مفردنكبدكموبقيت

جزيالرتماثحواصغرراقى

رباشاتثفيليسدجلةويظن

إليمهامسامعشوفاانشدتاذا

اذنصابأنهتمتاال

بباثالحرشدةمنله

ءمعامدعرقولكلجلدهفي

يترقرقاجفانهمنادسفا

مابطرفىوخاطرانقلما
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بشار

حساديحثرةفيفزادسوقةاوالملكفيصحبته

اسنوابو

اميرالخمجببلدفياليبرحلةكثرحاسديكدعني
البحتري

اجفباالودنازحفامسىعلياخطغيرتالتيالنعمىوالبسقني
الطيبابو

حداليصيرتممالذيفأنتبكتيالحسادعنيحسدازل
ةماقيلاحسنوهوالبدييريةصالبيواصله

وأصسدأرجىصمرتحتىالنامنحاسدومالمطيعطينيزالوما
بشار

السنانتحتالقناةكعوب7سوانحانواسادةخثهوا

يإبحش

داالالستانلمحت6منقادفقرةعثرةبضعفيهكالرمح
الطيبابو

العواملاالالفرسانوماتنكثمددلهالقناانابيبوكل
بصبنجعفربنملكينمساوية

ارتيابايعدالالصدحوكانعاجمكبمنالصاخرايت
كعابادعيتقدالثنآنمنوكانتكعبابهايمفامى

يبالطابر

كعابهممياسفيعبوكعورممياتفيوعرو
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الشميسكعببنيبءذوونال

الجربمباركالصحاحتعديوقدعليكيجنيمنجانيك
اخر

فتعإليهإلجيرفياليتدنوألصجإحكماالكارهونفيهااطرلمجيلحق
اآلخرقولومند

ماضذءالسوعمبابئالفتىان

فب10لبمتريا

مطيعهاعاصيهافبيمالذنباتىبأوجهاكقىانءجاتعد

الطيبابو

العذاليبغيرجارمهوحلقومءسفهاجرهوجرم
منا8السفهافعلبمااتهلكناتعالىقوالمناقتبسهكأنما
تماهابو

فطيرثمقةيمموااوصروافجنانعصفي

الطيبانجو

إلجلليشخومبىلهاطيرفوقئاسزيفياطنمنركبنحن

المعنىبهذاعيىاءوالمرى

القابماكلنلهـاالشقينالهمببنطجلممقماهم
وآلخر

ءبراقوهحرماويعميايجنيهارجالالحربرايت

راتعووفيرهيحوىاهراكذيوللتابغة

وللبحقيهه

حليمهاعلمانعذرالوال

لرماك11
83

ظءحناشمرفيينه

ج
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تمامابو

دهرعثراتالملماألاذا

وزادفاحسنالطيبابو

حومنةاالساهاتتاذا

تمامابو

مطلعنحساالحماالعلىطلعت

الطيبابو

افحوسفياموالهفأنجم
تمامابو

بعفاتهخدامهمبثعرة

لطباابو

قبلهمبالقصادالمإلشيعطي

نمامابو

قابهءمويدايهديمنلقدخان

الطيبابو

نجادهاالغرالملكعاتقعلى
وله

الملواللثضاربحسامفأنت
تمامابو

بالذنبروحهاراالقرلحاطله

الطيبابو

غوافطاخمموعمنرماحاعدوا

الومفمنالغداةبهتام

الومفمنءالمعيالمولم

سعودوهيمالاالعلىوعدت

عودافيالهءممووانجم

واشهبالمآالظمانكمابمثعر

عطشاناءيالمايبشرهكن

عاملهاقهيدفيشانلحد

المماواشفاثمهإريدوفي

عألمدهواللهالدتءلواوانت

قنابدتحطهلماذوجثمانه

النبالقردغربحتىالجيشبها
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العرببعمق

سعودالياتجاوجمموالمطريابنيماقصالجودعضكل
البيضدالممودماعقجالدهربينكمحللغاليفارقحثيحله

الكميت

عاراجثماوالمكرماتالساحقريعابانيصير
نواسابو

يصيريصيرالجودجثوبهندونهحلوالجودجازهفما

اشجع

تغ5ءالمرىدونهوالمطمعهىالمصخلفهفما

تمامابو

تصيرحيثيعدوكفماقصيروجهةكلالجودمنتناهىاليك
اطباابو

لفضفالجودالذيوالشهىدونهيربرالغبثولستبدون

أمذياناقاربصتىوجاوزءفأسا

النميريمفصور

معتلبيبزكويهفانمنمطريابنيمساداصشنافى
الفشبعلىيأقيلكنهللذمالجودمدفعةاناناساعرما

الطيبابو

قتالواالقداميفقرالجودكلهماالسممادالمشقةلوال

تالاالتداهبقولهفزاد

اشجع

اوسعمعروفهكنولالغنىقيباوسعهمىولي
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لطيباابو

همهمالهمولكئهمفالهلهمبمصرملوك

اباالعرقولاضهكلو

ذراعاارحهمكانولكنماالالقيانكثريكولم

تمامابو

المشأفرخايماالنجديرجعوقدمنيةالمسمىالسيفغديكهم
ضإردااليصادفأنذاوآفةضربادفاليصأنذافة

البحتري

نامطهالعجاجتحتبهاقطتعبئحدنجدةءاالعداكلبرمى
لسيفحاطهيكنامفىماذالملزينةغاداالبنالسيفوما

الطيبابو

الجمعاناتقىاذاكقلوبهنقلوبهمالذينمعالسيوفان
جبانبلىبكفالجانملحدهةءجراعلىالحسامتلقى

وغيرهنقلهثم

بالكيضربالسيفانتبيتالحرتجهبالسيفكفهفيطربتاذا
البحتريقولالبيتهذاوئل

تقطعيفالالكفالفانيمضيإليةءكفالتعليابالسيف

ضاللمتنيلطداوقد
التساوياويلكففيقسيفكشنيكريهةبنصوتالهداذا

فقالالخيلللينقلهثم

كرامالكرامفوقيكناذالمالتناوألالكرامالجليتمفعفما
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تماملبو

نخيايوممذنااالبهتفهل
الطيبابو

وهمتيافيالقوفيكوتعذلني
نمامابو

ممثرقجددجميالمبشضىقر
البحزي

زاةاثرقللمشرذءطوزافاكون

الطبابو

مشرقالضرقليسحتىفشرق

إهربابعض

اقعدامستقبالتخاله

تاثاكبامالمطواكل

مذنبمدحكئلبمدحني

المغارباشتقدحقوشرتت

بللمشمغرباوطوزاعى

مغربللربلييىلجتىغرو

مكبوباسشدبرتاذارهو

هو

جبلهبئعلي

اكبقلتاستدبرتهاذاحتىاشقبالهفيداتحسبه

ايني
صفلمالهاقاتاقيلتاولهاالتليلقلتاديرتان

فقاللاممرمعنسنللمااالسديضرقولمنماخوذوهو

استوىاستعرضهواذاجشاتهاهمتدهـواذااقعىاستقبلتهاذالذي

مالكبنفي

يحميلاعطتهانالصبرواليهينعيكماوجديءاعدا

طالق

مذمومفاتضيكاالالموافكلهافيبريحسنوالع
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تمامابو

مازحالمراالبىىيدوتدكان

وله

تبلدياقالفرمعالثبهرن
لطيبابوا

محاشاالحببعنالوداعوجلى
وإل

ةءوهيسواكعلىءالجفااجد

اإلخفبنالعباس

هاعاجزأمناللهقعملو
نمامبوا

تجدلغراخالظاقتعمستلو

ضالوقابه

بهضالومىالدياعمىانلو

الفقيهمنصور

مهتفدصمنمافيأنلو

الطيىابو

مالهالمفرقالكرمفرقلو
لممذلابنا

عليهوراحتالحتىباكرته

وتبه

ساحتهعناونيسااناقرل

يجزعثنزماحادعىثصحفا

يتبداانالمثتاقفبراعة

تجنجاوقداشااحن

حمالنواكفياالوالصعر

افاسفيلحن31اءآلالنامىفي

عائباالناسمنمعيباوالخاقا

شدوااذاىالباهـمنلمينبادا

سمحاهمعادوااوالدإم

شحغلزاافيأيكلناسافي

بهاراالرواححمىفكمه

مدحاانالقوليطلممنولت
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اصفراراباالحمراربدلتهولكنالصلماتعثنهلم
تمامابو

اطدودوردبنفسجايعيداتدامالبينلوعةمنلهم
الطيبابو

الشقاثقدوداطفىبهارآوصارالبكامنقرحىاالجقانصارتوبئ

البحتري

البيبافراطفيهتبينفسادعلىرماطرحاذاما

المابابو

فسادعلىءالباكاناذاينبعدينفراطرحفان
سياربننصر

الثالممهيقلىافعلاوإنتورمحأبالزندينالناروان

الطيبابو

زنادمنتقدضالناروانادجمنيخرجءالماوان
الذالنيالعانجة

عارمناخشاهبانعليوهلهرهذيانوشمجرتنيقد
قايدبنشمعلة

الدهرفعلهبماالعاردكالدهروفعدهمنينءالمواميروان

تمامابو

عارفهليىيأتيكالموتلعمعاقىخضعوإلصويك
الطيبابو

عارالعبدانذلةفيوالعيباالربابساوةفيوما

المهبيمحمدبنرزيدناوقدمنهاحسنماققدمهوكط



المرقةفيالطيبابيعلىادسما23

دهراوملكضامكاالعارانقولهفي

صاجهعنالعاريرحضالذيهواالخذهذالوم

عنؤة

االجالسابقمنيوالطعنكلهاالمواقففيالميةوال
آابونما

يردحوبائهعلىالسضانزلحثقمنالقرليالفيريمادحين
اميباواة

رهانفينهماداليهمالعباناياسيفييسابق
ضالوغيرهقلبهثم

اجللهمادئامنيقتللهالمبامطاعةيكادمن
ذهبءمسهاقدفضةكأنهاذوالرمة

الصجداللجينكمادأصغالطيبإوا
اسنوابو

ناالماسالحصرميامتطياعليهامنثثىبينمنالباسابااليك

الهاوالالفنيقتدرماقرحولمخيناوالطالتعرفلماليص

كبوترتتمفجعاماقاليصالنعالالمالسنميباهـضرادا

ضالالوصففغيرالطبابوعهوتب

اجهدهاالرهانوومبالموطواليفالرتقبلالالتجتي

مقودهاوالنسوحزمامهاومثمفرهاكورهاشركها

نرلالقولالبابهذأين

مغلكيفيءاالبجنبهنثالنةونشاحدناستفي
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الفةالحفذكرالىونقاالمعنىاكملغ

ربهاامثيقدوت5دارشمنباسودالركابخوصمنوحبيت
عنترةلبيتالمفسرينبعضقولالحظاواظنما

مىكيذلكيومافعامةوابنأ

انههامعنىألنالقدمباطنفيعرقالنعامةابناتزعمقانه
احملمماأجدالقلتالىقولهتفميرفيءجاوقدماشيااخصهراكب

قالانهوسلمعليهاللهلىصعنهمارويومحلهنعافىالتسواانهمعليه
كبرالمشلى

العرببعض

اظهيامىاينفسيتواهىبينهاتيالءواتلوصحاتحت

الطبابو

كوكبعذبينباقالليلمنكانهاغراذفيالىعيي
ويهالثهاذناالءافىيناقلنت

كزةءقال

وتكرميشمائليعامتمحاندىاقصرعنفماواذاصموت
زهيرقول04واجود

وبواديعؤدايادولالكنمالهالخمرالتهلكثقةاخو

الطببابو

تالفاهاخلىانتشىاذامكارمهفيالخرالتجد

الجلودمننوحالدلزش

رحدهـداثمصمربهلةألفيكرنحدره
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لعربابعمق

الناظرلحعلالنظاروتنكىيةاذاتبدىالعونتغضي
لمءالدواطزين

يبشممحإنااليكلمفالابتهمنحياكويغفىيغضي
اسابوش

ناظركسلهنبدوتقاذابهيبةغكحجبنالعونان
الطبابو

بااحتجأأستربهوليسيبفجمعنيكاذابداحجت

تولهمظهاثانيوالمصراع

الحجالمجبقادرعلىلستههاتبخلوةمربالمجابثماصبمت

ناظرعنيحئصلميحجبالمونوالهجبينهءضومنكان

الظاهرعينفأنتواذابطنتغيرمحجبحجفأنتقاذا
تماماببتولفمنالجودذكرهاما

كفجودهلمراعطوجوديهءالنائطروالمرضايهاأيا
الالطيبابووقدكرره

كيرمحجيبفمالنفوصتلقعجبةنفسالىوصلتحتى

الخطيمبنقيمىقولفمنجيةءواماضو
سدفالتكناانخالقامورهااشمينلهاقضى
تمامابواخذالمعنىهذاومن

بلمفكاثهاخدرهامةبدتتاذاحبشسىفنعممن
الخمرفينواساببوقول

ءبغطاغطيتهاولرعلبكظاهرالكاسباطنصفؤهافيقى
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حجربناوس

الظةبكيظنالذيااللمي

غامابو

جليهالظنونمنقيلولذاك

يخهاناسوقدكثر

غدقبلطزوريمالجنانامهيما
ضالوكرره

عتهطلعةتظنيهبهي
الفواعاده

موقعهقبلاالصرويعرف

ليضاوكلل

غدمافيعلمهمنمستبم

منهاالخريقربالمعنىوهذا

بعجرةالقلوبنهماتنطوي

الحيلهبنعلي

كاعةطظككلعني
عينيفيتقرأاماالخليع
11إلقدمونالماليهسبمقوقد

كلخاتاباماالعياننحبرفي
اخر

ناصحنككاهعشرنيكرها
القدةكالهبرةا

وقدسمطواىقدكان

مجونالقاوببعضوفيعلم
الطيبابو

غدبعدعياهىماشبقبه

غدامايرىوومهفيقلبهيرى

ندمفلهبعدلها

دونايخهماشكوننف

نواسابقول

نطالعتبهتكلمهاال

غدرمنفلبكاضمره

عبديالذيعنوان

صقفي

المعزروالنظرءبابغضاوالحن

لمجدويقلبكأنتبديعينكو
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الطيبابو

غاشمحلعليكفمايخققبكلناظرفيكأنك
والكخاالفاستففحخطراتالهوله

لىومشله

والجلالسهلاهلاهـضلهباالصراروانكشنتالظنووكل

اوهلىالعواثفيذاكانمابنطفرقوانمااالولهوالمعنىوهذا

ققلثاقولومئللظناوجودهاطدسادمنمماصحةالمروروالضمايرااالصرفي

الطيبابيوقولكاتمالقلبماالعيانتخبرني

يبوحاشبمادوالهنطرضمةغيروهيالعداوةيخني
عربيبنقةعل

بمدائكمعدالالدفىافيمينمياهاوغيروبطرافيقديماكنتم
يد

صلءحلوكااالدنبنوعلىاعدانهعلىميممقر

علعىبنالمعيبقولشهانخلفةلةباتدوولقدوهومعنى

مثانيمناكيدالعدووفيارحاممضافمنالربيعهم
االجذمبنكبوفال

وللتخدمللولىيامينللعدىمشائيمقومبنووافع
دوادابووقال

عراميراداذاوعراماناهإليفينللهفهم

فقالواحسنوشبهفيهفزلدبثارواخذه

باعسارايسازايخلطلدهرشدتهفيهوحيناحياليني

اوصليحامضمقرءشاا
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ضالنواساوتبعه

وليانشراسهفيهلدهرالعدهىعلىيداهنصرتئحذرامى

فقاللسيفاالىلدهرالتشيصناونقلماشاحسنفالعثضاابواخذهو

ضثنانتهضاشنانوحداهقةالناليتهانوكالشف

الطيبابوفقال

السلسالمنلىاوطوراالعمناقعمناصطوراانت
بينالحالينفصلالإلألنعهقصروقدومعنىلفظاليدبيتوهو
ضالواجادفاخفاهاعادهغالقولالطبابوواجملواالدنينءاالعدا

ءوالضراءالسرانهفالقوىمجتمعالطسينتفرق
واءماشالوفودهمتمثالعداتهءتشاماالوكأنه

البحتري

بالجارفاقيصديقااوبالدليماتبهرتواذا
البيتهذاجمغوفدوالمتأخرينالمتقدمينبينمبتذلمعنىوهو

ابلدعلىاتتصرلبههواوجزفأحنالمعذلابئوتالافهاطر

وصلبالديفكلرابنيوعدناذا
قولهفيالبحترياجادوقد

رجلكهضاحاوابةشمنفاالرضىأ

الفضلوللبعتريواجادالجتريمثالواخذىالطيىابووقال

الجلفراقهفيتعينيلمجانبهنكرتصديقاذا
بدلاخهامنبالدوفيمضطربالخافقينسعةفي

البحتري

البيفاعثئبوعةمنعلىحمدكاشقاالدهرالتعذلانشئىاذا



ه

السرقهفيهالطيبالىملىادميما

لطيبابرا

احثانهمنحشاكيكونحتىاشواقهفيالمشتاقالتعذل
ثةمصبئاوس

ضاللهدمينذيالشعثمنامباوملةتوصيمندليجةابا
منلهفيالطيبابو

يضغاليكادومثلكضاعواخليفةالضيوفانحذتعكلىومن
اوسصالحةزيادةاثانيفزادالمصراع

طالبمنسعيكتناولفماءشيكلفيوافضلت
نواسابو

المعانيجميعحوىءشيانتكأنما
الطيبابو

المايافيكجعالرحمنوقدفاضواحدصبمعنىيدل

ضهمة

مغرمالمكارممنكسبدعاهنمغماالمالحمتلفتهناساذا
تمامابر

فاحنوتمالصيايععلهماغارتمعثعراغارداالحتووامالاذاما
الطيبابر

ءالهيجاماتجبربنوالهمالهجباحييكسرمنفالسلم
نمامبوا

اثانالدتيختلفسلىالدنحلمفي5دءسووصفاجاعافيانلو
يابحش

دومسبىاسيدبينمنلمكففىعلىمجمعينالنامىوارى
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الطيبابو

حدواانكالفكالخلفاجرى

تمامابر

مقلالفريضةاناليرىفتى

الطيبابو

لضاربشكمامابانانيرى

نمامابر

درىمالثراعشهاطوالضالل

لطبباابر

صدرواالمجددامنكناسااعلمو

اسكامقولهنالثانيوالمعراع
شاعرويغافبهاليونتنري

معنىعلىوهوكالمحتويونحوه

مافدالمجدكهفتحمتشيم
نقابابنوقول

مجوبالمديحالمتحيعلعتا

الطيبالبومعله

الهرفامتدحواءللشرادتاح

جبهبنمط

هءاحداويحرحالذييأمهو
جعا

حطهمنالناسيرفعفا

ذئابالموكواليثوانك

لمقاتلاليوباانىهـولكن

لعائبمنكبانمماباقل

المكارمقىءتواينالعالمنبغاة

أنيكاممنالمانيدققعلى

يمنكوليسعفواوصفهفي

القابةابقولينابين

داالىكلمستغاماكان

ئلهمالقوليحنحتىويحسن

فيبالذيمدحوهمنجميع

آسالماعرو

خرةمنالباحمىيضعوال
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تمامابو

بفاسدشيئأفليساصلحتوانبصالحئافليعىشيافسدتقان
الطيبابو

راتقتاماااليامتفتقوالفاتقانتماااليامتققىفال
القلمفيأنماابو

سهاعبذيليىوهوفيفهيسواهعنينطقاحذاللففل
يسمعماليسقالممنويمألفيالطبايو
خاهيةاابو

ورماالشاسباقطعالكألنهاتشككالركايبان
يبلطاابو

اشتكتثمالركاسوالهلحتىومغربهاشرقهامنقصدت
جريروقالالسبلفزاد

جميلامبمياداللكحسنفأنهالدأللشانكمكانان
الطيبابو

مملوالتدللقاصلوارىياءإفياتدللكوارى
نمامابو

الجديبالمكاننحوهالسعىاخرىالعظامبقعةسعتلو
البحزي

افياليكلسىوسعهفيماقوقمشاقاقكلفانلو
الطببابو

دالغرلبوكالسارالشيقنفوشلوانهاحتىالبلدانتحاسدت
فيالجياالىوينسبالعربلعنى
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المادياالتجيبصتىمتوباطعماياعقالجاهـصتىوالشوق

ذريحبنقشرلوم
أجتاصماحتىفابهتةءنجااراهااناالووماهـ

بالحاتابو

اعانامعاشقشكوىوالذالاالالكالممانعاطب
نواسابلشفمنالشانيالمعرلىفاما

ستردونهااللذالحنوالخيرفي

بعضهم

أدبهرهلستافي3يعاالثه

الطبفقالابونقله

محربقبأحمائلهيخطت

سضهم

اعرافهءامرىمنفاذابهالت

غامابو

االعليكتالشفروح

يبالابو

مايقللملونسبافعاله
تماهابو

عالهاذاهالقممناغار

رزيالخبزا

غيرتيودقةاشفافيلطفمن

غيرهلفظكصحتولوأستطعت

بئارط

ينساهليمىمنويهشيذكره

المخهيكروماهلىواكرقطء

عمايعالىفانطرواصوله

االرومطبعلىلهاضهدت

بالغصنالرقاالخايوجدي

القميضيالمهاننحافة

183

مليهمنعليكاغاراني
شفئيكامقبالاراهاني
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الطبابو

اطسنابياالميرشفةعلىتجريوهىالزجاجةاغارمن

ءاالمرافأماومحبربهالمصبينتثونانماالغيرةهذهألنءفامما

شناهعاعلىناليغاروالملوك

نمامابر

لمقاةنهموهوودرد4دواتوصاصصودالزماناذادهم

الطبابو

شياتفعالهمفيوفعلكدهمهنالورىافاعيع
نمامابو

صفللجبنفسموحدهافيمنلغداالوغىيقدجحرويوملولم

لطبباابو

وصمالهويمينهقلبهفييرانجمشهجيشسالجيثى

نمامابر

البخيلوجهءمادمنبعديماعتعرتهااالناوروكان

الفاهمايبمشلوعرالطيبابو

كحداشاتجرجإدجييكاتمامابو

الطيبواة

المثاشطيافيوهغلوناألظيكعينيللى
األبيردتولشههثيرأثانيالمعرلواما

الخمرمنيبهدارتاخحكرهكاقيحتىالنفسكرتغثىعا

والثاشلالرضعلىالملئوهوءمادالوالجمعفئوزنعلىلالمبقتحاللئ1
وسالعظامءرر
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االكبءاناشى

وشماليااولتيبمايمينيلخبرتفظيبالشكيغ4وا
بوالطب

حدهااالماتحتىرابئاعلىبهاجددياز

علياشهدتململجاودهموقالواوتالىسمبحانهاللةقولمنواصا
مسليبعدهمومنوهوكثيرللتقدميناالية

البطلالفارسوجهاذاتغيرمتايفزعندإفترارالخرب

الطبابر

بالعوثنركوضاحجهكوهزيمةطمىاالبطالبركنمر

وله

ارباقتهفيلهكأنحتىمامبطمالموتاشعيلقىبكل
دلجه

االدبحرفةادرقتيالتيانتيبامياصبحتوماتوقدعا

ويدلحها

محرومفهوفهاتوجهاتىبصشعتهقذفياثمدمان

لميببراا

الجدوالنعااجمعمأنباصحبيديوابارفيءالمانلالجمعوما
الجزيدوافزاد

ععبهمنلسانهخكمصقولاامهصالنديفيلقواذا

الدبابو

خرعاناالطعنفيرماحهمعلىقدجعلتظقافيهمالسكا
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ججربناوس

يماشصهمريطمنالصونالىساعةانفساطلموجدألوانا

وابصةبنسالمفقالفاكثرواءالثعراتداولهد

الكرمفضلفدرهعنواطمعارفهانتذالالحاممنان
سالماوتغمعنييهضصلالخزيمطوفال

هايسودعزآبعضهاوفيذلةالمواضعدبعضارسالحام
الطبابو

جهليخكيرموضعهالفتىوحلمموممعللملممهالقالقيلاذا
لههونحو

الندفموضمعفيالشفمفركوضعبالعلىالعميفموضعفيالندىفوضع
ملهولمفي

كبنوهوبحلمياصاحبوالوهوبكرماصاحجحاصياني
يميلخزاقولمعنىولمفي
امالفااليهاءالجيبةاتداربعيراتىحلمص

لهونحوهالعكفبين

لملمظااطرقطلماتسعمشلىااذالدؤاتمتعملاناطلممن
ىالقيءامر

بلمبهاطيباواتدتوطارقاختكلماانيقىالم
ابوالطيبواصزوأفيهبعدهافاسأخذه

يتضوعاردانهامنلمسكوثوجمااماضامراليمابزافىاتت

اسهـابو

نفاستاحببتفاذاواحدةالعثماقضعة
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المحدثينض

مدهاتهوىللذيعبداتاثاذاكن

الطيبابو

ويخضحاليذلمنعاشئفمادالوىالقربلىتذلللهاواخضع
بشار

اقظالطرفسيوفاونقعايقبضبنجوناقوقناءسماخلقنا

لبشاروشله

تهاوىكوكبهلهلواسياقاناوسروفوقمنارالنقعكاث
مضهمة

ممائهاعوماشهاجعلتفوقناءسماافرهاصنسجت

هالابو

كوكبنبجهاجافياسنتهجاجةءسالفيرزوراالعادي
البحتري

غدئالاذازعزعوهاوالدروحنحاصراالرماحونيعلىمرك

ضالاعادهغ

هجرالذاخزااللهدالبردفييخالهادروعالبىمهتودا
اللفعدفيوقعرغالنالوالدروحقولهفيالبحزيابهلماففصل

لفظهوصنبقهوميماللبحتريوسلم
لغيرهيروىميقوا

ضفاءالمحطاوماصبخلاصيتهانءالمرىزينعطاوبئ

تاحمرحريرئوبوهوالذةجمعالذا
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يثينالءالسواليئهكابعضوبههبذلءبعاربامرىوليمى

فسفسفالطبابروممثرواوفالءالشرافيماخبعه

ذامالقومبعضنوالضووشثرفلؤالهوفيض

تمامابر

منازلهتعفتقدقفروهوبهلالسىمنازلواحثعاثيوقفت

ءلطيباابو

اواهلمنكوهنامرتافازلالقلوبفيليانازل

راسلبر

يحبعدالدارالمالثوقاجطمنافقلمالمرىلقدابعدفالت

التمامابونتلى

ءالعينبعدعليكإاتبالصينلوئوىبانكيعلىلمهيهات

اباصرابن

السبسجالعافيقهـطويابعياتدنيراصلةالشوقفيرأنيزرلممن
العباس

ابمضعدالدارااجمالشوقعامننازحةداراوهييقرسالمثوق

االعرابيقولواصله

فقريبحاجةذيعلىفأماماللةاوذيكسالنعلىبيد
الطيىابو

مجناسبرفياالوضفسارشوطولقبهاحرارةبذكراآنشت
وله

دافيقريبلهالبمعيدمظفرصابعيدالبلدبهاورعط
وله
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ارهئيثحوالءاللقادونتنوفةؤاتحولشنتحيىكن

صلم

الخلخاالفضضشبكفيصلهطخلوسالحهبارزته
لطيباابو

وخالخلهاعدمالجالرومنرتجآصدرالرجالطاعنيمن
سالحاالخلخالاجعاللكهاالولغيرخرضوا

نمامابو

حانسهامناياحممكانازةشغماالدهرمنمويضحك

لطيباابو

ابتمامالزمنلمفيكانكصتىاالوقاتبكلقدحنت

يقعرلمتماماباانلىسنواقزاد

العرببض

هاديابرياكلمطاياناكقامامناوانتادلجنااذانحن
فقالالمدحالىيةءالقاابونقله

اكبابهيستدلحتىنيمكلقادهمكبايمعوكأنولو
ضالالطيبابووتبعه

انتشاقاناخرهاخحتاذافيهالمسكادلتهارياح
الخنسا

افضلوماقكاالاطثواوانمدحةنحوكالمهدونبلغوما
نواحهابو

نثنيالذيسوفوقفانتحماةبصالحعليكاثنينانححاذا
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انهجع

فائلأمافكاالدونوالفالمقالةفيك3المدكقىوما
الطيبابو

مثتاالاحديركاذالمفيهقيلماقدضعفويتي
الثالبباياس

كشيرصدوعفيفأاليالعديدمفينكفأن
عدوااذاتليلاشدوااذبهيرابوالطب

الكاتبخالد
نصفكامننصفكاشتكىكازالهويشكميباصبا

الطأبو

قعلهايتظلمالقوصمنضعيفكخصرهالصبيخهاظلومقي
متداولفمممهورالثاني2المصرفاما

تداولوهوالعلوينابنالثهعبد

االسالمالخمناعنويصدهنزواالالكالمليئمنيحبن

الحإبابو

اذاطلبافطلوبوعزذلكحلتهانيماتحتتطاخءيضا
بشار

دمارماقدسنقيىبتدمرفيتبموقدع

الطيبابو

دمارلهمحهاكاوتدمرمستغاثبغيرتدمروليمى

العتايهابو

حعاثغبراالموالاانةوالالوكىفيغيركإلفماآفقاال
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الطيبابو

يقعميميكمناالوزقواليىشانكمناالموتوال
العتاهيهابو

كفالهابالمثيتجاهدحورقصارالخطىبينبدت
طبباابو

يقمدهاالقيامعنديكادلهاكفل81بانوابخرعوبة

نواسابو

تجقىمابادواواقةاماوبادوافنواالذينابنااليا

الطبابو

شربهماالبدمننعاففابالناالموتىبخومخن

نويرهبنلمتممواصله

يسصعوالمانفعدتفدعوتهمالثرىاليكرقابائطفعددت
اجقحينيشفهلللحادثاتاقيمحالةوالعدمتولقد
العرببعض

الفشلمنالخلوسحقاالقيلمنالقرموانما

ارالمالجلىقرحواولاطيباابو
اسنوابو

ببخاالورد3وتامدجسكفالدرمنفتذريتبهي

وخراعيبخراعبواللينةالوخعةاثابةالحرعوبة1

صحوقجمعوالمحىنهاالعضيراواألياألبلمنبيراالنحلكاثمرم2

متالعنيرةالنوهيفسيلةجمحهـالنيلبلنخلمىهوالطويلةهـ
3ص13افوصلطه



2

للسرقةفهالطيبالىعلىادحمطمما

الرويابن

وردعلىنرجعمىمنيقطرقطرندىالدموعتلكنخ
بالعماورداقوقالطلويممحالطيبابو

كابونوا

معايئمعاياالصعفجمعضدوصصاذاسيتفهي

للربسماكفقديصفكومنفقالالطجبابوفقإ

الشمريرمخصو

ملتعالجعدباللغامخرطومهاةيعاوصالخلىمممحكلمن
العايبواث

إمباللضاقاودمحالةبراقصاتهوايارميوهل

الخزيمي

المادحولطقولالجهدالصوفكفحهملهممكارمهمشفعت
تمامابو

اعيحيموسائلهمنوسائلوتغتديوحقىثميماكانتطوى

الطيبابو

صثفعشفيعفهانفسهاليفحضعهعليهحاجاذاعرضت
بيافي

فاجزعاجدمحعيجزعوهلمغبةالصبرخيرفكانصبرت
الطيبابو

ابالطبأنانتفعتماألنيزايابالىابايهفماوهان
العبامى

مطبوخحبكعلىانيمقصراعنكمالتحشني
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الطيبابو

الناقلعلىالطباعثيونسياكمالقابمنيراد
طاهربناحمد

عحييعبالصنااغذحينعنديالعنايعابووابوهم
الابو

مولدهانكنربيتهامجللةوآنعمةكم
حسنوهواربأل4دوزادالوالدةفاخذ

هتماابو

احالموكاثههنهافواهلياالشونتلكانقضتغ
ابوالطبوهوكثيرمشهوو

خيالمنمنامكفينصيبكحبيبمنحياتكنصيدثفي

طاهرابو

ثلهءمجدموايهاصتاهىللعكرمالصناسبخالنقم
فقاللطباابونقد

وتنمسبالمكرماتتناهىاليكانهالناسعايفسبويغنيك
هفانابو

الصدفالدرفيدرأنومادرتسملرحضفيانوزادهاعجبا

فقالالطيبابونقله

الصدفالدرساكنيكنلممقعممةفيكصمكنايلوكان
اسشاهةابو

نفيمنالرحمنملككمابعضمنالمحهامينلملىهب
الطيبابو
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اناةبابطيهلتخصنيبعدهامنواحييلكيدئأغة
ونحوه

اعدددهوالما5اعدةصابةاليايادله

مشهوروهوبهيرابمتري

ءالحشاافيظلقدلذيقاشووتبالهموماتنسيقهوةمن
الطبابو

أشواقهللقلبتهيجغالبهالمدامةرأيت
حقريالب

15شروىشانغيتبحتىتصيبهالرجالتغيالذيص
مثلهوله

ركابالمحالطلبلمكلفاذاانيصبيههطلبتولئن

فقالالطيبابونقله

محللهكونأناالصوانارادهمراديخهاهعقوما

باالخداروالتمكنوصفهاحدهماالمدحمنوجهينبينجمعألنهادقز
االولالمعنىعلىامقتصروقدفالاالمثالعنبالففللدهانفرثانيادواالمرمن

قيلماالبطالبالتبلناععرهمحمدفيامريدمل

البحتري

ءالدمالماشربنشكراجهاالوالنحوروفيفييتعثرن

الطيبابو

واغتاقااصطباحابهعللنكرااالبطالفيكانتميل

فقالالخيلالينقلهثم

ملالشاردبهالمشبكمثىحتىدمائهمفييجريطرمازال
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فيهماقلمليحمنوهذامشهوروهومعنىالمعقزابن

نتقلمأنبالذكرلنلتتيواقغرقالباداألعلى
الطبابو

ماتالقصممومفيتالقىقلوبابدالناوألهله

نحوهوله

ويروحفيتقطالجنانيغدووانمااروالشالمزاوقرب
البحتري

حوبانيهيروعنيغنيتوجهءضوعنللبيهواصفح
الهزالفييفكروبالوكانالطيبابو
تمامابو

اببنيبغيروجلهابوبنوبعيداوهطهامىوهطمنهم
الطيبابو

يتربفاكافوراويممهءاهالورااالنسانتركاذا

االولقول4اوا

بارانهالجاوفيهماليعلمانهمالملىفيتكرحممومن
ثلهء

اهلحسبتهمحتىوالطافهمالتقادهمماكراببزالوما
تمامابو

هاموالنفوحوهذبتنجداهاششفاظهرصمقلهفدقل

لطيبابوا

الصقلومايددالفزلدعلمويبءبرالخوادثمىعلىويبق
تمامابر
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انقلبألجوانحبينلهامزلارسوعهدتهااعتلهامزل

اطشاتلثمدقبرقانفيلفانابوالطيب
نماهاهـ

مبقسالشبيمىشدةمنخيلحنيظتهمنشضاهقدفلصت

طيباللو

يتمماللبنانتظتنفالبارزةالليثليرباذارايت

البعيث

وتقطعإيماننافيفقطعحقهاالمشريخةلضطيوانا
نماهابر

قتقطصاانثتىثمفقطهاضريبةالقىالشفاالومابهت

المئنى
ميداباداورغزكتتقصةونععلكمثمفىوهول

صالكادهلثم
ضراثبانفالنهمامضاربهاكاثهادالسيوفعنمهفمتصدر

فقالمقتوالالحديدجلاذوزادإعادثم
الحديدابهنكعلتحتئبالمديدالعدىنفوسخك

غاماببقولللحديدالقتللسأوةفياوكأت

السمرالقنامرالضرلمجداعنلمايهمالتفرلمجسبفهومامالممتى

الفقالللمميوفآجاوجللقتيلجمهطممضوالممنياوادبركررهثم
آجاللناسكماوللسيوفبهالقتيلجمفيالسيفالقاتل
نجقاليطشيهاوئابرايمادثم
مناحتراشخاالضبتوأريفيالعبلنصفبعقروم
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مالحيابناطصينبقوليلالقتجمالسيشفيتركفياقدىوكأنه
افقوماالسمهريويسضنقذونكالقباالجردنسشنقذنطاردهم

الرماحفبقأنآنطعنهمالمقوماالسمهريتنقذونويقولهتفسيرفيقيل
وقدغيرذلكانزاعهاوذلعنالجمليركضاعجلونااذافهماوعوالها

عاهربنيمنأةامصفالت
منكسراتباالجمدويمسكنجزرالجزوررماحضاتعرقكم

عواليهاإلالبهادعلقفمرتالرماحانءتفسيرفيقيلوقد
الطيبابوقالوقد

ابيمنهمهنانقصصقداادرصفوقللطعننصرفه

تماماجابيتيالحظكانوانالمعنىاخترعنهزادوقدوممال
صدوعااوقاقاءبافاولتهمحهاالكبادثارهاونالت

حمدسعدبن

ئعاماضمصبنافيءاساواناجصماعهمافييدالدهرعنديجئت
الطبابو

وائباكوبينبينيفريقهلوبيهفيبالجمعيدللزمان
فقالاخرشالىنقلهوقد

بذنولتلهنعثنرفلمغفلناابيننالجمعالدهرفياياديولوال

االختالفبعضالرضينفيكانوأنبحزيدبقولطالمعنىهذافيلمانهئ

بنيوثعدقركميقالبيتهذاانالطيبابيلديوانالتعروجبعضوئ
الحارياوتاص

بضافعاالقناةبتعهريمفلبيقاالقناشسهاالحيلمااذاوكئت

السهانالغالظالحوادر1
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بهشسوىمنهشنانذكرمايناالزماناياديننسى
الكميت

كراموهمفوفهماخوهماناسمنالمعاشرفيوكاين
الطيبابو

الكرامكريمولكهياالدبحيكراماخواهكل
نماهابو

انهاقبرهتاالوأشاالرضمنبتعةيبقلمطاهرأالخالقمضى
الطيبابو

كباايهامنهاالخيلوتحسدحلئهمنهاحيىاالرضاوتضط
ء5غير

تلملماالفواهاليتءاساواناجرامنتصمللماجرمتان
لب115ابو

االثميريامنالضليعلىكزةكجدهالخسميناسحاقابنوجدنا

تماهابو

ليفغداةااللهمليستمهجاتهمكانمامسنبسلون
وهوقيلالعيىيخللممنلديهمقالقتيلالمناياالفوا

أخحيموتاالوكقتلهالطيبابقولاللفظونحوهذا
قلوااذاالدالكهاالساسون4اوث

الطيبابو

صلمواضدقدماتلفوااذاقوماحاملىالخيلبصدووضرته

ناياهمكانهمبممتعذبونوصدرهتماهالبهو
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وله

الجوانمنليستنهافينوساماماعيوقوارس
رزهقولتءمضقولكأالمهذااتارىوانا

اؤضسائاارزيجماطتكأزكلمالزتءمااذااهش

الىيسرعهذاوجعلهاخذكأنهحتىبابذليسرجعا4زهيراألن
فيبالطابوقالوقدالخصملفيواحدفالمحيانحياةكائهحتىالقحح
زجمرلئىمعنى

يسدوانءباايهمايسدىألنهموبينهمبينيالشكرالقاسينمن
تمامابو

الغمدمنظاهلسلصهيدانتسئهلولمالسيفويهتزمثل
بتلطاابو

االعاقالىنفسهاتنتفيعودوهالماالظباوتكاد

ابزيد

بالمقاتلصمولةاذايربعاريهمايرىبوحواسمرص

تمامابو

أودحهمافيالمقاتلالىنظاربالنظراسحرصن

الطيبابو

أراتيالهبوةفياذاكيتالقلوبغامضاتحدهيرى
قولهانزعواوقد

ادءفوفيااليخطرناؤموماالسنقمنمفتوقد

ادسنانهءاللفوادءفويظلتمامابقولمناوهذامأخوذمن

الباهـالهبوة

ح1ساطةلرا
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وسابقنحترعكلعلىبهافىقدلكنهالحظهقديكونانابعدوال
نمامابيقولمنمأخوذايكونانعديواالتونفرد

كبدوالقلببهفايىزمناطمنتربكانكاثه
نمامابو

يكذباناليلواليكادبهارغابالعقولغاياتتجاوز
بحزيال

موضوعانهظنناحتىحهافرطمجدعنكوحديث

العرببعضقولواصله

ادقنجراتييحسبونوهمهءيومابالالقيتمنثاحين
الطيبابو

لظندكاذباماصنعتبعظيمنفسهعنحدثةكرمافلو

قولهالجيدوانمافعلهيعتعامجعلهالنهءساط

شارباتكنيىليدجلةويظنلوقدهالعطيمالخطريستصر
وسءالكوفيواسءابو

فيايضربنفاذاماغربنعلينا6السقامعلعاتط

المحيوففيالطيبابو

ماربالرجالوهاماتلهنشموساوالغمودمشارقطلعن

النابغةيرالسيوششموسافكفاماجعل

مالىجلعطائكومنفكيففانتصحنيشكركاغفلتوما
فقالفرثم

االناملعليهوماضحتريووثكتينطرتانتالديوان
الرحائلعلهادىقىاااهجانالعماقكاثهاوالعيىكءجاو
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عدهمنعندهمجروكلنواسابو
وملحوشرالطبابووقسر

بحسامهدارهمنطرفهكلثابهفيافطاعهالىاسير

غمامههاطالتالعبذىورومأقناوااليضيمعنمطرتوما

حاتم

خيمهاالنفىعلىويابهيدعهنفهخيممنماليعمىيمدحومن
جمهءااالعوروقال
الطباثععليهوتغلبهيدعهنفسهخافخلقاسوىيقزفومن

المهديفةاهيما
شيمهواقامتءفارلهليستشيمةعلىمن

الطبابو

ضدهطباعكفيءشيتثافراتغفعاتولمواسرح
قولالطيباببقولواشيههفيهاخاساكثروقدمتداولمعنىوهذا

النياالعور

البداثحالرجالإلواقصرافىمانشابهالفتىفاظلىوادوم

بكمالهالطيباضابيتهوالثانيالمصرع
طفيل

قدمامفجعالجيرانلطفبذياننيالينسكربااناوما
لطباابو

عالمهالقبغيرماعاصتنيوالقراقارأتهأستغربشكلينيوما
الرقاحبنعديقولمنالمانيالمعراح
ازدادهاكيواحدهحرفعةعالمااسأللستحتىوعرفت



2ء

الصرقهنيهالطجبابعلىادعطما

االعورقولومن

الءالسواالمورالىمنبلوتفيماأخاجمااصبحتلقد
فقالالعيبابووقدكرره

عالبهادنيفئلمدهتنيفالبناقإلماصنعتعرفااليالي
الطبابو

عالقهحللطحتىالردىرعيتالكاشحوشفاننيفاليتهمني
اآلخرقولمنوهو

كرامعلثجيرانبانوانهوىالماحنماحتىوفارفت

امقاطبيبفقدعلىوعينىتطويالنايعلىنفسيضدجعلت

عالفمهيهحلتحتىقولهمعنىوهو

عمربنرءالموقولومثد

وجيرانياهليمنوبالتفرقلهاراعماحتىنباروعت
الخزيميوقول

اتوريهامننازلةارىفماالخادثاتوقرتنيلقد

حشافقالالتمحيهوزادوشرحهالطيبابولمجطهوبئ

الثمنغشافياديءقوحقباالرزاالدهررماني

النصالعلىالخصالبمسرتسهاماصابتنياذافصرت
خراالاحدهماعنلتميزاعدناهوانبهاالمعنىهذامايقاربتقدموقد

طرماحا

الضغاقاهلمنابينويجمعاجماعهبنحمنمنالفرق
اخر

قربلهاللمجتلذمنءواددااحبهمنلنطويهالنوىجبى



08السوقةفياطيباايهعلىادعطا

قولهينربعيبنسلمضواصحلهوهوكحير
لمفجعواصداللعليلهالذيبالحليلانيلعمرك

لممتعهءماسايضاشواليناليممىالذيإلمولمواني

واطابفأجسنالطيبانجوفنقا
حبيباتقوباوصضاتافيرارىبأتفيااليامتاطاما

شهورمعنىوهوالمهليرزيد

هداصكرواىبالهوفانني3ائجزشمنيهربملدايجزان
الطبابو

تععحدالحاللماطقفليسعدالصمالوالتهديهاعدكالني
االولقولاوا

جزىكنبمافععاحثاثنىمنوأنعايكاويئنييجزيك
االعرالىلىءالحبابو

اشجعلالوكاشوافيواصفهوداوبروأصمبرواحتعلهوعفاصدق
الطيبابو

سرصملادنتفضلبشزدخىأعدسلعلةاحملاتطعانلاتله
أقيساءىمياقوليقةلطر51هذوآصلادهفز

وافعحلوعادوتادوزادوصادوجاداداد

مماماطبنناخص

اتقإلماانهمصياةلنفنياجدفلمالخاةاستبقيتأخرت
الطيىابو

باااورذهالنفىوحبالشجاعالردىردهاوالنفىالجبانخب

دسحبدنجه



السزظفيهالطيبابهعحطلدما52

تجداوبهالمحقىالنيلوتلقىياليل

الجلدمتكاضعفاوطولكمنقصر

فقالالطيبابونقله

شحوبايوادهفصارأقاسيماظالليلكا
البمايمحمدبنعلي

المحدنيانظارةمنقحنشارةلهالدنيافينمن

معنىبالكافضالفظصمرهكفمقهامنش

معناهوانتلفظوالدهرالطبابو

بعضهم

النقصهوفهاوزيادقيزيامحةبملىالدنياواسرفي
الطيبابو

ضعفقوتيوهومنوقوضكلشقزيادقيوهونقصيبزيادقش
لهظهوه

ازديادفيانتقاصيوخضدبعدالتاهيمنازددتمامتى

مشهورمعنىوهوالشعرصفةفيالجهمبنعلي

اليرواتبحرفيالريحهبوبوهببلدةصفيقسارمسيرالشمى
الدبابو

ابحارااوخعئالجالوثإنمقوليمناذاسرنوهن

مملهوله

تمطءاوخبامطةجدإروصولهمنيمحغلمهاذاق
االخرسبنعنترةقولواصله

مايسيرببتكحولوشعركعيصارشعريأنقىالم



السرقةالطيبفيهدبيعلىادسا
52ء

الروهيابئ

متالليفسصادفضوبابلىكانشهرةبافىخفيكازدادفضلوما

الطيبابو

اوالمداكااممعرفهرياوهذاسممكاكانالنثرعرضكوذاك

درةلخاا

اطلدهوءاالانبأصانجاكمالبأبآالعليناقاثنوا

نشرهامنشورهننهفجاتهعليهنائعهصردت

خلوداءالعنايعدونوضواالذكرعيشاآليايرونسلفوا

الطبابو

مشثورفكائهانطوىلماإتهبردلهءالثاكفل

رالمقبىشخعمهعازروكانذكرهيمهيبننماعيعمىءوكا
فقالوكرره

بايىوهوذكرناهجديداشخصااالرضىيطئوفان

الرببعض

فدطريعادفيشطرهنلماتقضىبطرهبخثدهريوقاسشي
بالطتابو

بالذببافديدرهماوعاشدهرهماالثخصينفاسعكقدكا

الطلبفيواالياملنغفلاناركهالمزوكطلبفيدوعا

عليهايسىقياالصماليةاكالللالطيببحقيالذيالحجرلفهر15
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العمرقةفيهالميبابيعلىادما

تواببنالممرقولاالخيرإعالمعروثل

واغفلتمرايامحوادثوبعدهالثابلماتجتدارك

المحدثينبعض

فاتهمتنياستفسدتنيبلعليكلةاللهيشهدليفسدتوما
االحسانغايةواحسنبالطابو

توهمنادهماثوصحدقظنؤتءساءالمرفعلىاذابم

مظلمالشكمنليلفيواصحعداتهلبضمحبيهوعادى
العرببعض

االبهادعلىماناماوضعوامدركايحسوالملمارأوهم
لطباابو

يدهاخابهافوقجةنصبهدعلىبهاتنطويظلت

زيادبنيحى

مدفعاعكلهانسطعلميدكشاتاذاحتىااليامبكفعنا

الطيبابو

اليدفعاالمرالذياتىحتىفادحامركلتدضمازت
هتماابو

ايبكالمهتكناقواممناثتقرنوابهامجدمتىمنمحاسن
الطيبابو

مثالتابهنفاقبهيوجدتممافباوشدتمناقهياشادوا
اطعلة

اناققالذنمابانفيسويومنرهماالئماالذناسهمقوم
المننبر
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كالذنجعاالنفليسكحيروكنمايتصدينوالراصقصدتك
الحماهبنالحصهن

احزماكانالذياالمرالىررتصبنادتطليعىالودرايتولما

الطبابو

الودنجيرمنوالخوفقضااجازامودهقومدارتجزهملمأذا
حمشانمنخيركأهبانايرحموتمنخيررهبوتتقولوالرب

الرببعض

عقولالجمومحسنتاذالموناماالجسومصنوالخيرفي
كربمعديبنعرو

بردارديتوانناعدمبمتزرالجللمىلي

مجدااوركأوناقبمعادنالجالات

الرفيثابتبنلربيعةوىوهـادسصربنالباس

وفيركرمصرهمولكنضربفلهمالرجالعظمفما
الطيبابو

والخاليتهفملهفييكنلماذاالشرافتىاوجهفيالحممنوما

الححلوصمففيلهومثله

بميككنضلئهافاوااتهاشتعملعلعكيرحناذالم

قولهءيبقرو

اليصامعلىالجاهلينوحبالتعمافيعلىالعاقلوتيحب
الرببض

إليالهاحاجةراجباولالغضايمكنمناصتالنولست

الطنبابو
جأللرسا
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بالنانلليسفىصهدبرةذيإلولوليمى

حباببنجاهـ

والقعليالكريميقعواخاقيقلمونسوتيبيئمالىيقتمموان
تماهابو

توهـممااالخالقكافتانيعنفحةطيلنامنوأففح
الطببابو

يخبوايخمكالذيالمجدطلبوأواناعطواوحكموااذاطابوإجدواك

وهبماليسءاالشيامنولكنوبتهايحوواعالكانجازولو

الرببمض

حالالىحالتغيرنيوالاتلفهاالريثالمالامسكال

اشجع

حالعلىباقوجودهحاالتهأاالياتنير

الطيبابو

حالصفيواوحالكشتىعيكالزمانوحاالت

تمامبوا

فهوحضيضللمضيضآلفوجدالنجومتنطحهمة
الطيبابو

سعودفيوهمتينحوسفيونجسالبالداقطعابدا
آتمااو

قدبقيبالعندوغدنحمتىوالهعليمنشورمزالوما

ملبكيخمك

القلبالعند2



آلءاسرايخالطبابيعلىادعىا

الطيبابو

بهاعندييضيقعنديلهايادمحمدابئسوىمنويمنعتي

تمامابو

القماطعوالسيوفءسوأوهنايدياالقواطعبالبيضيمدون

الطييصالابونقله

الصلماايتدرلموعاينتهغمدهالسيفهماكأذامافارق

كثيروهوتمامابو

حجفاصيرتبلوصيرواهامهممنذردالمحبواثقدنتذوالحجف
الطيبابو

اللطلمحميبشغارهااذاذراهممافيجهاتهمتقي
تماهابر

بالمودودىودودليعوآمنمتمثاليهتالعدوولكم
الطيبابو

غيرمحيوبمحباتاانهناعوذبهولكنيهوالميب
تمامابو

علبالقولعندهمالجودنفررمنالروملقالرجالملق
وله

صريضوالفعالاقولصحةففعمحمممولءاالشياواقل
الطيبابوقالوهويهير

الجوداللساشفالكالؤاوالمنهمصااليديمصمنجودالرجال
اقوالاناسونعىاخرىفيلوه

جلدبدونالعوساوهونجةجمعفاال
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اخرمىفيلوم

الكلمكرجودومحصولمحعلىوذنخمعلىومحصولمطاناستاارى
ماخوذالول31المصرانالسرقنمييزعنيذهبمنبعضعموقدت

وحماوبهيمةفالنقولهممن

هاملراخالناسمنشاالنمريقولون
السيدقولومن

والبقرءالثاوبيناحىاسبادبمنماجتعتاقةضميغقد

والجماعةقالالراسيللمخيميروىالبيتوهذاالخسنابوقال

اضلهمبلأاالكاالنماهمانوجلعزاللهقولعلىقيهأعتمدت
البحتريقولانالصوليزعمكماوهذا

البقرتفهماذالمعلىومامقاطعهامنالقوافيعليئخت
نمامافهقولمأمأخوذ

بقركلهمبلجالمفأننفردهمائهممناليدكك
وادعائهالشعرقدرنفمهعندوتحققهالدعاويفياتساعهمعهذا

رزللموبابقبهتسلكطريقوانهالعلمهذاالىيسبقهلماحداان
ابيدالغييسمونكاؤوامنذءالعقالانيعلملمكأنهأكتحهحقمشغلقا
قالوامنازعفطنةفواواسنحاطبذهناستبعدواواذابقرهاوحمارا
والصبيانءالناوالسنالعامةافواهعلىذلكشاعحتىوتيسثورهذا

بعضمنبهاولىالناسبعضجعلومنالسرقهذافييدحكىوكيف
االعتمادالييفتقرحتىذلكعتهيغيبذهنوايواحدثرعفيهوهم

اذااالخذهذاملفيصحيوانماقبلهتقدمممنواالستمدادغيرهعلىفيه

يرضلمفاتالبحتريبهيتمعنىنريادةاووصللقظصنعةاليمافتا
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منالقوأفينحتعليقالحتىتماهابوقالبقروبهانمكاالقوميقولان
البترافهامعليوماشعريفيواتانقبدعاجدواانعليايمامقاط

االصريحفليسالطيبابيبتواماقةنقدوصيخهايصحزيادةفهنه
الدعوهـحنههذهءتفاانعرفنالثالذيالمتداولثلالت

نمامابو

تحسدارصلمحيننقكوحسدتحظهقدركستنافوكانما
الطبابو

قاجاحصعودانههـكاهامكقلبهعنيحدث

فختلفانالمعيانقاماخذءيوقدوملهاللففلففياخذفيهكانان

فيتتناقطفقتنفسكوحسدترلثبئنافستانكارادتماماباألن
حمايرتواناليهالفغايةصعلىوويدالفعلثرف

قضايلكعلىيحسدكقلبككانيقولالطيبوابوالثأوفاتاقرينا
المذهبغيرالمديهوفينوعآخرمنبذكرهاوهذايستقلانكرهيفهو

والقلبالمىحسدفيمااجهمالاالول
نمامابر

سعداالسعدوانتاعكإمقاهمهأدثالحبخىءواصخاب
لطيباابو

المفتوحوبابكااللهرزقهءوورافاقةبحرعجز
تمامابو

خوقانتقاموالخديسراراشارةءوالخداهمعىفالمغي

فقالدبهرالمثياقتصرعلىابواليماب
جوادممشكوالالكميوكنمافيالخنحافتهقصرت



ابعلىلدحطما2آل2

لهونحوه

مالالصلحفيلمميبرحقلم
الحمامبنالخصين

بذلةالخجاةبمبتاعفلست
شراتأبط
وذلةاراامااهما

بثعار

إذىلىحياةجرمنوللموت

فيوتصرقواالناساكثروقد

الطبابو

بعيثىالذلليغبعلمنذل

وله

كأشواتاومتكريماكى

فقالواحسنفزاداعادهوقد

قلوبهاالنفوسحالواتتغر

عيعثةهاالزؤاطامينوشر

لهونحوه

فرارهمتفرمماوأفر

نماابقولمنالثأني2والمعر

لديهمالفاالماياالفوا

ءنجيااقولءونحو
الذلوذرءالطلبملزيخطدي

انسرتةئيهالطيب

تاربالليليوصدلهمولم

ساللموتاخميةمنتقوالمر

اجملبالخروالضلىواماده

اقبهوقىصاحبيهاكيض
صتهءا

الخامنهاخفعيشرب

البنودوخفقالقناطعنبين

حماموهوالعيشبمضفتختار

ويضاميختارهاالذييذل

لساليموتانوكقتله

قدشاهوقدم

ضيلوهوالعيشيخللممن

الخلودـخانفيولوكان
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االروالالنارالضاسأقولمنوهو

قولهاالولونل

العارتهربمنالهيجافيالموتألىكريمةنفمىبعةالقالقيت

يمصشانبناالهغ

بسالمميرجوااليابوالصبمباضالايغثىمنوماص

االعجمزياد

وصفايحاسنةبهنالقلرضىتماولبعدالمضيرةقات

الناصعللشفيىيرثياحداالوالالقتالالىليصوالقتل
اطيباابو

قهيبالتيالشضمىوتخترمالتهابهالتيالنضوقدتزك
وله

وقديىالجباناالجزيقشل

وقدخرالمخثىايفتىويوقى

لعربابعض

ساترهالصقلماذوالستراني

حطانبئعمران

ايهحتىالسراجنوكنت

بالابو

يتالحشافيوسرآ
كئيروهوالثياالعور

ثعالباناسمنصمئخنياذا
الطيبا

المولودتجقفطجزعن

يدالصبةءمافيض

ناالسركظواميتحاجةمن

نقموممعمالاليعنكانقدو

الينشرالسرنثراذا

ضرانحتههافالوادفعالء



السرقةهالعلبافيعلىادممياما

بعدماظقواالخاقفيكأنهملهمدبهرهعنالحسادويحقر
وله

واهواناممحااعاثفاليذكرنيءبالسوابدوقيسجدمن

السرقبابعنخرجحتىكثروقداالولالمعنىهوالحاني3المصر

االعجمزياد

الواقأطرتالىروقبرامشاةءوالمرواسحماحةان

الطيبواث

والخيراجعوالحجىوالناسوالتقوالسماحةالفصاحةفيه

ايفليرجءالمو

اقشراتالقيتاواذاخالياعرضييغضاب

مستراويخفيديعفليخاماصيبدي

كاهلابيبنسويد

رخلحيواذايخلولهالقيتهاذاويحييني
ياشعلىمكذوبالفضلمحسدالطيبوالب

املحهمنوهذامشهوروهواطزيمي
صغيرصقورعندكانهعظماعديمروفكزاد

مشهوركبيرالعالموفيءوتأثلمكانتقناساه
االحسانفيوتاهىواحسنالطيبابولوم

صواعاانسواومامااعتدادهمفقدكمنتظن
وهوبهيرالعدوانيخاالذو

بصيربالصالحينطايفلهلحاشناالزمانريببنااطاف

البحتري
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والفضولىبرافلاهلالىتعمموكيفلوائعبقىالم
البزمبئالألاضيباغرالناسانجاضلالطيبابو

قولههذاومظه

متهمبالكرامفانهدبرآصروفمناعيذبم
تماهابقولالمعتىهذاومن

ابحبركماليطةبنانايويععلمانفسمالإلهرنحدينخلان
االصناعراآلجنيوتييفنياطيبهانجمباليىءفالما

ءبالالنامياعظمقولهمناوسلمعاللهبملالنبطعنمارويوهو
الضيلمبزاحهألمثلظملاال

يئجليالليلبزىحتيالدجىقطعنيهااببهشبىالمدلجينانلبىوجوه

امجع

مالمالللوبحريسرىبخورجبينهمدك

الطيبابو

االيافقلوألالركبانوالجابهاجخهنوالنوروبهكفمازال

وهذاالربعنعيلحعوودليلهافالةومفوقدسعيدبنالمرار

يخهءماجامليحمن
ءخنامنومابكابتهبهاخيغةالدليليسر

ءبالعيالهوحتهوعطهاااذاهوانكر
ءالسقامافيألمللحاخوىذمرفيكةننظرله

لبكاهحلقهبرفىالمةتالصماطولبعدلثةبر

هدبه

طرفهيقلبالهاديبهايطل

سدفىللر

بفيهعظيدعوولهولامن
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آخر

حاكلحاكأبرجلياتاكنضمهلقالتالخطاتجازهااذا

لبوالطيب

ءالمرباتتونكائهاوىالخوفمنالخريتيتلون

قولهفيوملح

بعدمامطالفضانيالمحبقلببهالدللفلبهم

دعبلقولشالمههذاومن

ومسبحذنبهمنفشغفرفيهاتبتلواالركباناخماذا
العربعنكثيروهودارةبنالرصد

والكحلفكولؤابقاياللخلوقباجكمتقتلوالماشمفان
بالنبلالمغازلواالعواالذلعلىالرديياتهبالخمرواقعدواوبيوا

الطيبابو

اليمانياالحسامتستعدنفالبذلةتعايشانكأضىاذابهت

المذايهاالعاقوالتسخيدنلغارهالرماحجانلضتطوال
تمامابو

واسارغربةفيكأنهاةهكألىكانتلتةمةتع
آخر

ياالسالبهجةنورواليعلىاببوجهكأالةاليليق

أقولمماصتقجاربماولحنالتابافهنعمةوقبلهللعطويالبيتمذا

ننوعمناليمغلراكاالصدربهذاءذصالمتفلجلالمنمالىاضافقالنعمةئعتباقيل
االدبصؤ
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الطيبابو

االمالفيقدرفبهالكريمقبحالليميدفيوالغنى
لعبديابوجويريةا

القصايدويهاافقصالىفترعتهاظتكنلممجدوبدأة

البحتري

اوكاتبعالماوشاعرمنانهاتعلمالمجدفيوغرايب

تمامابقولمنوهو

نجقايصالندمحمئالمديحيلئشاعراوهبابنياسماحكأرى

الطيبابو

قالدظالمعانيربعاللماشاعراللفظالمجدخدنهشاعر

تامابقولبعينهالمعنىهذاومعل

مغربفيمغربفاحعن4فىشماعرواغربخاليقهغربت

فقالامثلتهبينوفالفالطيبابووقدكرره

االعذارياالفعالتيصلفماقدرهالمكارمعونعنفعش
وقال

الثيمتخلقكيفءمجدفيغراثبهخلقهمنيكش

وفالماالبيقينفيفزاد

دعوتبماتاثئكللقوانترغيرهماكلالكراميمشي
المحدثينبعض

واحدبعيبشراعيهممنشعذظجالدالياالنامشضعه

والقافهءللضرورفقلبريماليدئاالمالفيقبحكايقولاتارش
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حل

رعفتنتزتينئقرركلد

اليلالذااحوجمالكان
يعتأبؤ

لمحاماجدعلىعلددىأهـانط
وتعمه

زيشاافناله

ألزم

افزت

العبن

نجعيوبهيعوذبلماذا

الكرفابكعؤذتوانمامانزتخرلهالستفقل

صلصاببقااجماضابتصاجبفاافىالنيقافنألخو

الرمةذو

مطبئلذداعيئيسرهـعلىشجاعاذتاركاناشقرينة
الطيبابو

افاعيامنااألعاقعلىكاناعةالعماجفرسانتجاخب
الرمةذاألناالولالبيتاتباحعنيخرجهمعىايمتهذاوفي

جوىفدكانوانابرالطيبءقصدلذي01هووليمناثشبيعهعلىرزدلم

لماقرمانهاايديفيتنقراالعةالتزكانهاارادولنمابيظعرضىفي

االعةفكانماالسرىطولبعدالبقيهوحنالمرحصعؤرةطىيزهحا

اياهابهتجاذوهطقرسهالفارمىفيجاذبهااذاباشرتهااعبافهاتلدخعياظ

ارمةذولهيتعرشلمومقصدخرغرضىوهذا

النطاحبنبكر

ورائكامنالصشالذيتنرمنلمحشحممتكانثمفدالكرفي
الطيبابر

عثاسانلكهمنمطوتفدامهمناثطئنفىفةيب
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مجر

برئاإلبطاذاألتتاأالومكىفيامجرينليمىكأشالمنايا

الطيبابو

فتنحلعلهامجوديقوكحتىواضةتمكفماالمناياتغكو
اسنوابو

نحرهاصفرحمروفيخدهاعلىفدمدوعهابرةهاغلبوفد

الطيبابو

الئزابخثنلفىوكدفطزتحمرالؤضدهالمةمنسوداالزىتي

نمامابو

المغارجماسيمتقدنوثرقتانجددبهرمرقلمإضحقر
المجهابو

مقرلبلرتتككرلجقليقللشرقسشرفليسحفئرق

بحترى

وجموعاكثافةعليهيمثطأرعآنجيشايقؤدكالما
فقالالرهجالىكعافةالطيباوققلة
لالصكنامنفاغلطلوثبتغيغثراعلياسنماببهفاضدت
هذامشلالروميابنوقال

خصكاجدحرفيغليفمطلسحابةءبالقضافلوخصئتهم
ضالالطيبابووتبعه

االييلماقدقضميقشدمطرفااأليصييمئعهنا

الكتراللبنلبنلأ
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واالسلالقضبانانجمهكاليلبهالفضااالرضدكرمسلمتثرقفي
الطيىابو

كوكباالرماحتواعللهليلدجىبهالنهارمميوكانماك
ضالثاآلصالىنقلهوقد

الكواكبجانبيهامناشتهاجاجةءسمافيياءوراالقى

امالخبنالخصينفماتقدماصلهوقدذكرنا

اآلتجثافاخرينكذااختاناقصدالقاومنالقلىعنيطأ

الطيبابو

يقومماالالمرانتصدومنالحمنهمناالبطالمنيطأن
تمامابقولومتههقتداولوالمعنىهذاءالشرااخذاوقد

4وخالخاتيمجانهغنمهاومنبدمائهنحضوبةحوافرها

الطيبابيقولالبيتهذاونحو

مالغمهإخكهوموطوهامنثابهكاطاخمناجتها

ضالوكررالمعنى

والمغانياهمهاماسنابكهافباثرتورالمليكبهادغزوت
فقالوزادوأصمناعادثم

حوافرهجشالقلىاالركشفيوماوقعتالجاريالفرساننهىحثى

البحزي

اشبواحدعداالمجدحتىلدىتفاوتتالرجالامثالارولم

ملغمواحدهالفمماحولمللحم11
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الطببابو

باالدنيافلتبكوزشتلما

البحتري

مححةخيمتجثاميمقوان

الملببابو

بهاحلهيخهالذيانا

صيروهوحيريالب

للمروفواهزصما

الطبابو

شاربغيردهوجادفلوالص

جعلنجهيره

قيالزابمنيثيران

الرقاعبنعدي

مالةالغبارمنيقاوران

الطيبابو

المقدنسجااللوانخايخات

المجففيالجتري

مضىفاذااررىاحكمالىمصغ
وملهفيالطيبابو

يخهماالشةلماتحكمت
باطةاعشى

ومصبمهممساهتاسامناليا

امددتاعنديكثرقلربالوو

داالجاوامممرافهمعنت

ماجعلهحيثءوالمراالقدار

نعثموانقيلحى

حوماةابئصخهيمكرلله

ويرتدياتاالاسصن

نسجاهاماسابغةءهدإ

بالالوبراصاعليهاح

يعدللمقضىواذاتفتيللم

االحكامفييجرنوهئرتجا

يتظريأتلمانواوبمنص
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لميرقةفيهبالطاثءليادىما

لوذانبنخرز

يبتهزآابيمايامعلىشوامحلعرحمدئماباودعوت
النرزدققولومنله

بهمايحري2الجاووطوقيعوةبدهمصهفاسضمبهالتبى
الرعبفيكزالنامىوقدفانهزمواهمفمالقومفرقنمواااذايقول
بايرعبنصرتقالانومملمهاثهمملىالنيعنورويوتمرفوا
اشجعقال
وجمحافلهبحوثةكمايبماحمنركافةعليهامنكان

الرصمأبخدمنلهالزمغدامجتمعالعكوك
تماماير

حمعماراطعمإبىقارعةخوفمنلهافقداضمحىعرتاالتك
ود

االوجالمنصدورهممافيلهلحفههكرزاحفهململو
لبرالطيب

الهلوعاقلوبمالياصرتايهياجيشاتسراذامالم
وله

ايالفيبلالتتالنناالعاديالربدتدوبمواهـ
برله

أهاضغماالالمهابةلكداصطنعتشديداطوقدنابخك
ولى

يخياالالرياجيبعرواانقبلراالقلوبفيالطعنواابعر

شباعتهتنعتليذيالبصيممةجمجاطبم
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وله

يوفيالدهرالتقائةفهم
وله

جادهمبلهااببابوصميام
وله

القىيوموليعىالقىم

تعدوخائقهمقبفيصهااصخاو

ديبخهاالراتعلىعشهفير

االهتمبنعر
عهرهاااليحببثةلمءالمراذا

زهيرقولواصلى

خاجةةمنىامرنحداتكنومع

الطيبابو

تىاعلىتدلاخالقنفىول

تمامابو

يثنلملوتمارقصدرفازةءـ
وله

البراهالباقاصيلهوما

بمايغااخالقهمندلكث

تعلمالياسعلىتخنىخالهاوان

تعاخيااماتىماءسمخااكان

سليثمالمقانبفرداليسلكها

باداطهعنيضقلمكوسعهواسحةاالرضصمدرلوأنورحب
الجحتري

الربصددلفي51يضاللفضافأنهالزمانضهاقاذاكريم
وله

ءالدهاصدرلثالبلءررهنااوسطهاضلعشقيمياتاليعى
الطببابو

ءالبندا3اضنىبهاصدريناقيتشككانالليالىشيم
ث53طىالل
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وله

عساكرهفيهتبنلمكصدرهالدناولورحبتجيشهعنتفجق
ءاساوقدوله

معااالرضساحةانبمنعلىنيوصدركثوبفيوانك

جعشمادرتيهففيهوبالجنبناالدنياولودخلتفيوقبك
تمامابو

اتحوبولماثمفلمحقبخطقيخكنطقتلمانطقت
اصذبلةصدقلهعنييضقمتىولولمتدصشسواككئت

الطيبابو

فيهكذاسىليحقومدحكوباعالحقابأسمديحوان
تمامبوا

المديحابكاتدصتولكطبشريتفخمامكامدولم
الطيبابو

الحللمنابىفينهوجدتهاحلاللهعرضعلىخلعتاذا

سبحبنبنمطرز

واترالناسسافىمنوالفاتاهمبوقىيخناالساعونادركفما
ماأطرا

الطلبفياطقنتعدىافالللباخيذتناالتددكناخذالناسان
فقالإطالدهواالطجبابونقلهالربشعرفيوهوكثير

قالمصدركذلب

كذابهينفعهءرالوفصدقهاوكذبتها

باثمضيفكذابواللنوااليعموناالكاثاوقرأ
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غوارمنكلمايأخذنوهناخذتهءكاصىااليالميقفيت
تمامابر

فتهتديالكميروحتهدالىممثيحةوالمتاياشدباياضى
الطببابو

وتنمتقي6الارواحتخيركانماالجوسقالمالكهواد
وفاصبنيغوثعبدققالالعربايهشقتالذيهوالمعنىوهذا

المحاياالرماعفتطنههوكانابيكمذماراحميولبهنى
الربمنامروقالت

يكلبالكريمالرمحكذاكصلنامنكمماجداوقالوا
اشجع

اجمعابالحيرغابيجىولثنعهمعابوحدهيحيىفماوجه
الطيبابو

نابرهتيكيلفقداسمهعدتبلدرعنااألميرفغابغاب
قولهفنالمناهـءناهابكا

وتجزعتضجىتيمننايمومشجوهاارةنقبكالمابرمن
شهواتموسىلىوقدظ

ضدفارسهتهالمنابرابكىوانماماتيومانماهـبكت

الطيباياتولونحوه

بكىونممقلةذوولوانهءاميرواصبهمعراليكون

اشجع

يخملمالذيلهاستقامحتىنحالفكهالخطاكبأنفمد



المرقةفيهالمجبلبيهعادعيما2

الطيبابو

وربماسواهمفيعايوهوقد
لهونحوه

الخابورصرعىعلىحزقفهم
لهونحوه

خلىةءالجرااتخذتاللذي

اشجع

هامقلتبحدمنكوتال

مشهرروهوكثير

الطبابو

وربماالسابريعلىنفذت

اشجغ

وركابالنوالالرعدسبق

لبوالطيب

دوزرعدهعطاياكفهوحات

وعؤله

الوعيدبالسيشدونحاللقد

لهولمحوه

قانجةهنعيرالذيواجؤاالم

ارزيداللفظهذاالىسبقهوقد

احتبهلمنائاللكوكم
بكسرحزقهجمعالجاعاتالحزق

مارقمصرعالخربقافيماال

خارغيرهمشربمنبهم

خليالارلفرااتخذالذيوعظ

النصلبحدهماالينال

ءالسمراالصعدةتدق

امالغصوبالغيومبرقبق

المطلوعدوانجازلهفليى

الوعوددوناياهععاوحالت

اقوالفامىاوهئمىقولبغير

قولهفيلمهلبى

جميبمفاجئةيلئكا
الزايوسحونالمهمثهءاطا
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اشجع

انهاضالطوعزماميصطي

تماماو

ءاعرتاذالخطوبعتبجايدعلى

لباابو

احبتيفراقعنالجهناني
قمعوةديالعااغضبنيلزيد

منجماعةفيهتقدمهوقداطزيمي

بحادثالقدميمتحملمتاااذا
أبحتري

حشاللفتىاعتدولست

الطيبابو

لنيبكاصملهافضىكنلمااذ

قديمومنامثةولهبهيرومثله
ااوائاتءكوواتال

اوائاخاكانتحمانبي
الطيبابقولهذاومثل

فضلصمنبقاخولست

واصنالرومطثطعذاوالبن

درهالدزاوروثالحسباوما
اصلهكلنلووإشرالغصناذا

القلدربالملكويلوي

بالجلدءاالخالعتبعلىوليمى

فاشجعبالحامنفسيىوتحب
فاجزحالصديقتءبويلم

ءالشرا

فيمنكانماينفعكالمجدمن

حسبمفالهفييرىحى

الماصباميغطبمالذيفماذا
اليثيالمتوكلفيهءماجا

نتكالاالحسابعلىجمرما

مافعلواملونفعلتبني

همامجدالياعزىبأن

محتمبباضاالبمحتسب

بانىهتدهالناااتلمئممنا
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ةالرنئهالطيبلدعلىاذحميما

إمضهمقولنهوفريب

نجيبغير3الخراوقديلدزهحروامكابابوك
االضوقول

ولدوابثمولكنلقدصدقتئرفلهمءباباصرتلئن

طيبالابو

الماماخالقاالوالدكلكمثيريغابهااألتجدادارى
الخزيط

وييدهاباديايقلدنهانعمةكلالمكرفيعإكأن
الطبابو

يسدواباناليميسدالنهموبيفمالشكربيمنيالقاسعينمن
وهبوابعدالشكالذيوشكرعلىالدىشكرعلىلهميخرافشيهري
وله

الءالسواسكواسألتموانعيهشكرتعمسألوااذا
العربشعرفيملهءوقدجاجبلةبنعلي

العضبالصارمملالراسصسداعيشنيوما

لطباابو

الطوالاالصاسنةءسقابوءدالهوصفوااذا

جبلىبنعلط

جانصالروعوومواقذمبخلصءاالعطاعفمبه
الطبابو

تفرقفارقهانالشاضجعوياتريصاحبمالقربماناجبنما
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وله

عتياقعىكصايبماشجااضرت

جلىبنلطع

فتجزأتالعلىالثهجزأظو
واحسنزادوقدالطيبابو

ناظرهاويكعينالجود

جبلىبنعلى

ضابكةوالرماحنهمم
غاهابو

مالهانحدواتغيلاصاد

وله

بمرهوبموتفاالخماهعلى

واالذنانالعينانلكلكانت

حاهوانتباعابامىوا

االجماظلةعاليهااسد

آجاموالقناالصوارمإال

االسلغأيهاولكنوصبحتهحهاصالروحاذامااسدالرين
الطببابو

االجمرمأحهاولكناسداالسدامحطةالعفرفىبنو
جآلابو

يخرهاصلعلىسادتبهموليهنكزصمشمعجالسودتوما
شانمنويحقربهصمنويغضبالممدوحيقصرءممومعنىوهذا

شرفااددءباواالتاباثهيشعرفالممدوحيجعلانالمدحطريقةوانمامعلفه
حصالطتايقفاذاباالدحاوفيطالقخرفينياالكلفجعلبه

صرفألنمنهمءفريقلكلكانبلعليهممقومينانصيبانكان
وحرحمهروحمطنانمالهكاشقالولدهالىوضقلميراثمنءجزالوالد
االسدءاامنلمالهنرفى3جراتايفضرت8
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السرقةفيهالطيبابيعلىلدمطما

يعمالولدثرفكذلكوبادهلكواضيعاهملوانوازدادثبت
علىسادتبهمقولهعلىاقتصرولواالوفوالقمممنهوللوالدالقبجلة

تودصجالانيقالانوألمكنمسلكااليهالذرلوجدجلغيرها

منوجوهلالنانيجتمعوقدبخصاللهافاتسودفقدإيضاوبافعالهابهم

تسودالتيمفاخرجمجلفهمفوشودهمجدهوتمثدتقدمهكلهاالثرف
هلفيعزمهمماشعجالسودتومابقولهالطريقةهذهوسلكنهبها

زهيرالجدماقالانماووشرفهمابائهصسبفيلهالحمظبائتاخارجياالرجل

قبلآبائهمءآباتوارثهفأنماالؤهخيرمنومايك

فقالبالثموفاولىاالبفجعلهذاتجاوزوبئ

السوقاهذهوبذاالملوكناالحضاقدماشأوامرأينيطب

لحقامامحلهتكالمهعلىبشاوهماقيلهوالجوادنأن

سبمقاصالحمنمافدماثلمهلمننماعلىاويممبقاه

فقالصبلةابننهلعلىالطيبواةوجرى
البجدوديفخرتوبحسيشرفواببلشرفتمابقومط

رأيتوفدصريحهجووهذاباتائهلهالشرفبأنهالقولغء
االبوةمفاخرغيرليايبائيبافقطماشرفتارادانهفيزعملهيعتذرمن

يستشهدوانماميبةوالمقاصمدواسعالتأويلاطسجوبابىناتجصوفث
اليحدوديضرتيوبنفمقولهماظاللفظموخويتعبالظاهر

رالففيرتةوبهميخهملهيكونانينفلمالنهصالحفهو
مفاضرالىاققروالفاففلكمبنفسيعليمافخاريفيكتنهطقاللكنه

قولهفيبهذاصرحوقدمرفورةوادعةواقىكهاجدودي
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حيلهوامذوامروهمنلهمالجدوديذكروانما
حثرجبنهدبة

والقلبآلفالدلاتواصرألفراشهاخاةلةألضلطواني
ابوالطيبفيومثله

طيفهاوهورابئفيالهعويحعيقادروهوثوبهاعنيذايرد
اشجع

غالصحاياتضيقبهنتومتااالرضخدمنفيفأصمح
الطيبابو

جسهبهايضيقأتحصنفهعناالرضضاقتومن
ةسينابو

دورنابافيكاصيتكاماتفتاذادنانابهتا

لعاصبابوا

ءالهوافيذلكطبفترفضثرمنكوالعواصهـمتنفى
سان

اغمادهااجماجعلناسيافماباءماععمينااذا
الجمانيقولمليمهومنيعدهيهالناسكثروقد

الملوكوسءروواغمادهناالكفبطونمنابرهث

ابوالطيبوفال

عرفمنالىهليةاطفيحملنقيناالربمىالرجليئاتالمناقرةاصل

االتنرحدهافضلفاذاأفضلبخانضرايلهفيقوالتوالمدقانضلرابارياصه

قرلبوالغافالمنوبصننور

وجرداالرضىاصتوكعنماوهوصححمحجمعالعحاصح

أ63أوططه
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الرقةنيهالطيبابيعلىادثما

ينمدهاالرتابفيوانهدصاتصيرانهالعلمها

عدالقدوسبنصالح

تإتاابواالحمقومقالموالصديقامنخيرلعقلذواعدوك

لمءويومايضرالصداقةومننفعهمايالكالعداوةومن

الصلتبناية

ءالجاشيمتكأنكءجاوكفانيقدامحاجتيأذكرأ
ءالمناتعرضهمنكفاهيوماءالمرعليكاثنىاذا

الرزميبرابو
والقسليميكفيكهءفلقاوحاجةكريمالىواذاطلبت
ملزومنكاثهحملتهالذيمسلماعرفواذاك

بتالطابو

عدهاوخطابيانسكيتيفطانةوفيكحاجاتالنفسوفي
الوردبنعروة

باردءوالماءالما3قرواحموكثيرهجومفيجسمياقيم
فقالالطيبابوأيها

تظاوانتجوعانوىوقىتغذىغيرهانفعفيماضرمنافعها
زهيربنخداس

الفرسصهوةروخلىاطرحالهألقىكنناوال
الفواحسنفزادالطيبابونتله

لحبيبومثد

التقاضيبتركتتاضيتءص11علىعهناالجردعنرفذا
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هوالغبباظالفهانكرالجوادبعدرركبالضومن

مرجاسرجطاعوادالتحملنيورحتبعضهم
الطيبابو

اوطربابالعزصرحاصرجهمنيقذفهالخيلهصهيلديقح
جلةبنطي

ترنيولممدحيكافأتعطيهمتدياالحمدياولملىاعطيتي
تبادرنيبالجدوىكأنمابهتريقهنلتصتىبرقكماشمى

اختارعافيواقعوهوالمحدثينشعروجيدجيدهمقوهذا
تداولمعنىوهوققالالطبابولهعرض

الوسادتجلهكيسهوالقهعاتلييقلتهلل

تمامبوا

مدامعلهنققىفاحبيباتحتهاالغريخبنالسحابكان

زرعةاببنمحمد

المقالغدرانهاكلهيستمطراتماليلطولباتاظبيينكان

الطحبابو

يخحزامعروةبعييتبكيبهاوقفتسحابةصوكأن
اشجح

اصبعحتوانخراسانان

جعفرابهاهارونيحبلم

الهصقالمثاناذيمنفحش
ناطخراحسابكها

المنحروالضبغبيمماحنتحتماتدلىالبقروالديكمىوالغبغبالت1
الثاعقالصلىوهوبمنى

والغبغبمنىالىوانراقماتاخارهعليكقدرتلوياعام
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غيره

بالديوانافجعوابلمرفوكاذبالدووانكمافجعوواللة

الطيبابو

لكالهصورواتالذيولبكانهمعهاامبصوليشنى

قدركاجنبالىاالبحبتوإدساحاللذيوماصرإالردن

ضهمب

آالزحابناليهاخلصفامالهاشثوادهاءفواتين
امعنىالىمنقولوهوالطيبابو

الزحاممنتاوصلتبميبنتكلالدهرعنديابت
االجوسبنعنرة

تدورقبليمنالشمىكانفياعرضتابعرتنيااذا
غرضهعنمنقولوهوالطيبابو

انكارمجنهابصارنايتيفيهالشمسعينشعاعكأن
ءءإبمبولازياد

ئاكحاومطتيئبوجهآإلتالحاحيننحتلفانهضمفأن

مسلم
طالفهاءوالدماالماياجعلناوالقنابالبيضالخرباذامانكمنا

الخاصسلم
مناكحاوطالظالسيوفجعلمحجلاغربهاالعجعيرمب
الطيبابو

طالقمنهنفسهبهامنويصلىعلقلخهءحتفهمنيجببا

وانماعنابمزلالطيبابوبيتالمحافينخلنةاالبياتوهذه
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فقطالطالفلفظةشهااممار

مملم

انظرناسلوهالكبرالممثمعيبالىيخلدناماقعندككانلو
فقاللطيمىابوابهلما

فاعالمانظإركاثيءوصيرتمهااتيةادريكملوممنت
تمامابو

واجاالجودماليعمىهربمعليهداوجتالمعاليمالإلنصبتوى

الصببابو

وصوهوقدلكيحقفرضوقتالهانوالهاكاتويد
يخابنحمزة

يلعبواانلداتكروهماالموضمامقيهاوهمك
الطيىابو

اللهووالعبفيابهااشوهمناشةوالمجدالعالفيهاو
يالروابن

بعضالىينتمينالسجاياوبعضالفتىالحقدفياالتوأثمالكروما

الطيبابو

اخوالغضبحزناخيصلحزنمغفرةباألحسانربكجزاك
غيره

الروميوالبن

نواقالوتمعمىفرائضتاووراهاالوسائالاتتحفالمىملك

وقاآلض

جادتبرعاتالهلمانتوأنلريضةجادتالهمتىأغر
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تهدماقومبفيانولكنهواحدهلكهلكهقيسنفا

المقفابن

بثركحيربموقهيموتممريمابيفيقلويقلني
الطبابو

اتحمنوعاصمبىفيعددمنلحتاآياموتعذرت
بعدهالذيوالبيت

تخبولميبخلفمسألتوكممنازلهفياخاهاصهحبتوكم
لبحترياقولومل

المخمازقافيههموصواجهتمنحتعرفهملمالبيضىش
اقخاغبرتحتاوردوهااذاباكفهمريهاتتذكرولم

البحزي

مايؤقعمماحذوابرحمابهاراالالمكروهمالعمرك
الطبابو

كانااذاهوسهلفساالنرفيالصبمنأيكنماكل
لم

اقدانايقطرالدمعلىولكنكلومناتدفاالعقابعلىفلسنا
الطصابو

الجوإنبسالماتاهماديدواميفجئهاالفسيهرموانجواصيها

هيثاقاطيلغةناصالقايضاللناصيةويقالصيوهزقدثرالرأسجمعصيانوا
المثهرانكناصالمالبحربءصلىعامة11سلتتلقد
لهقوثلمرهو

وجاللبراقعبينالحرثطقيلهاكدطيبخيلئهرتكص
األكالصرالمللحمدوسجرحىافثنتحتىالوشفيسبرأفيتك
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قال

البعرمناليخاووناظرالقلبوتفقدهتهوىتبصرمنوالهين

نالمحدبعضتداولوهومعنى

ءالمافيبيءيخاالاالرأيتشعطمنءالمابمإلسوال

الطيبابو

الوعدوصحلكهنالياسوحتىكانتفارفيلمكانصتىكلة
تزالمهابنكأقولالىهذاومن

نلتقطلماتبالذكرقيلنرقواالعادلىانا
تالطابوقول

ماتالقىجمومفيتالققالوبابداوألهلهلنا
حان

بينهافعالىالقىتبملتقطمقااللقائليتركلماذاقال

الطبابو

لعالممقاالكاشلمقلتوانلفاتكمصاالأأتتركاذاصملى

ازارصافيطريا

يخعلبخيطصايالىاياالخغالىفوعمىورأسي
الوطاننبعضفتبعه

موتدالثجمالممسماراسيهـماكاناليهقوعمىوراسي

فرايدهمنوءوالطيبابو

لمجاهدبهايهاعقدتمكانماالجفونمابينررةبب
افاتالخراتكالرطازا

كنمامنخفف3
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نصارغهاجفونهاكانبشارقولمبهوفريب
آتمإابر

أيادمنريعمياثثفاناددجناجطبنيمنيكفان
وهبرمنقولالطيبابو

والثيابقايىجلودفمتهغيرفيسعايشدولةيكفأن
المعتزابن

رملوقعهامنالصمانحعىكانتتولماخامفالصلفكرتك
الطبابو

رماالارجلهاهبوطىيفقصخورابايديهاوطتاذا

لاليديجصلباكوزادارجاالءبوطىيفثنقولهفياحسنوتد

اشدوهوالحصىخصانهالففلمنولالولالقوايملىلجهاالولماجله
الشهماتازعهدبهرناوانمابتذلكثرامينىوهذاواصلبالصخرمن

البحريلفظاومعى

ومنسيرهاليهادوننبتالتينعمتكاالعبداناوما
ضالالعاصبابونقله

اسعيعليكيدعوثناثيالنموظنمجلىفيصتقريهدجماضب
البحتري

اوطارهعلىزايدةاطففيتهادرالمجدفيومظفر

يالبعاغفلهفسرماوقدالطيبابو

ليذلكليتءلشطيقولفمامبلغهدونمرساالمانيتمسي

اضواياالنيئذكراكوقاتلاياابوالطلوللثهقاتلأالقولخةمنمنتول

اذايالبنينافيماحالااةالتالهالذيءصثىوقولد
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االعجمزياد

الهرمعلىءابتنمابمنعيهوليسالمجدشيمةيتشنهمالطفلىقى
ممللىاالضياشوالجارطبقرىهذىحجةتمععينالعمرهووقوان

العدممجدهءبنايأسيهالرواية

البحنري

العمرتتءيوحيثمنلناشئهماندىتنءيواالفضالفيعريقون
لطيباابو

هرموالثذرالصغرطممالندىيولدكأنما
اسوىبنعلقعة

الدميهاورترأواناراولكنكىالولدىرأوانازاقثبانفا
الحرثبنزفر

امبراالموتكانواعلىولكنهمبمثاالسقوناكاساسقيناهم
الطيبابو

اشدوانجبالقوامنولكنوشدةباساالالقوكعدموما

الموصليالسحاقويروىمعاويةبناقةعبد
مالىمبلغهندونيقصرامورالىتتوقنضىارى

فعالمطيبدضيمالمطواللهببختطاوعنيفالنفسي
االولقولمنوهو

محعلهلذكإلحقيخهاصيمجكنىلعافيالبالدفياطوفذريني
معولاططوبعليتإفيوليىملمةتلمانعجاإليى
ضاالقوأوهثله

انجلطالحالقللوالوقدكانهمهدونالفتىاموالوتقصر
3ح33لرصاررا
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الموصليابراهيمفولونحوه
قليلتامينبئكاوماليتوسعاالمكثرينفعالفعالمط

منفقالحاالالناسءاسوعنسئكانهءاطبعضعنوحك

الطيبابومقدرتهوفاثمعرقخهواتسعتهمةوبعدتشهوتهقويت

وجدهالنفسوقصرعاتشتهيهمهزادمناظهخلقواتعب
لهونحومقو

مذبافالهمبيدقكلالدنياناخالرأكبذياللهلحى
لهقووهيبهصاةمالبيتهذاتلياقبواالبيات
عقدهبالمالمجدكانفينحلكلهالمجدمالكفيفالينعلل

زندهوالمالءاالعدااذاحاربنهالمجديمتدبيرالذيودبره

مجدهذكدفيافيلوالطمالهقللمنالديخامجدفيفال

الجالحبئاحيحةثاقولءقديمقوحديثةاياتمعانيمنممةمجمووكائها
ذوالمالاالخوانعلىالكريماناعرهاالزوارعلىازالوال

الحالرقةباسميينوهمماتقاعدنيمساماهاردتوان
المعزابنوقول

الذليلمقامإساافيفقامءفقرامرىدجمرجمىبارب

االلمدعائهفييقولكانانهءالحثابعضعناحعلطااىوح
النطاحبكربنبمالاالدوالمجالحمداالبفعالفانهومجداحمدارزقط

االقدارتتعبدورماحهلسيوفهالذيابودلفهننا

الحوهالطوتولىقشرتاذاالردلحوتمنوأمهلهءادافهءلحا

الماعرقاللحياالعصالجتوكذلكقثرصاأذاوال

تحلمقرداصهالمسخةالىظردكمالعصالحيلحدئهم



3االسربالفيهاطيبابعلىحيافىا

مرزوقبنلخلفوىوهـ4جابنعلي
عالاحالالدهرمنوتنقلمزلهاااليامترلطالذيانت

الطيبابو

ازمعاشآازمعتكلمالككأنهاردتيماءالقضانفذ

مسزعالبىناديتاذاعدكاثهالدهرالعصيواطاعك
لهونحوه

المقدورقعمائهبفضليجريكانماءشاتكونيهفملك

لهونحوهمثالهدبهرامنابئفقداالولالمصراحواما
انصارصروتكأنحتىدىأافيماتحاولدهرلثواراك
المقدورادكمىيخكوارادوله

المهليوريد

بالممادرغيرآقوموادركسعيكمبعمالفادمحمشتم
وله

بالمناقبعقدفامجمالهوىقوماعلىالسلطاناذاقذ
الطيبابو

النواصهيااشبنبايامولكنبالمنىالمجدادرلثصومابهت

بالمنىالملكيرتجيفىايامالكاصمفاربننفحقولمنواللفظ
لهونحوه

اآلخرقوليمنهذاقزب
بقضائهلهالدنياتعرفت

البحتريقومنهذا

ءصخالحرىالقناهزفى

مالرخءعاايقدمافا

والجدودالباالطظيماة
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باستمقاقاالنابمهذاسادضلقالعثمافىابااالليس

ابعضهمقال
ايضافاثماستيقظتاذاوافتدائمانكالبوابوخبرني

الطيبابو

الكرىعىظناموتديلناعنالخويدمونام
ثابتبنحمان

العصافرواحالمالبغالجعقعرومنطولمنالعييبالقوم

الرفيلربيحةويروىمردامىبنباسا

وجركرمصرهمولكنبفخرلهمالرجالعظمفما
ابوالطيبكثيرومثله

نحخامجحثلهمكانتوانصغارناسناسهودهر
ءغيرتقدمهوقدالعبديالجويريةابو

يابالتلبسهاحإننولبسسليمىاناطلىتزين

بهضهميخمفقالالمحدئونوكر
زياوبهكحسنللدركانوجوهحسنزانالدرواذا

اينامئاكاينتمسيهانيباطالطيباطيبيدينو

اللفظوتعسفابوالطنب

الناسلاغتلتاذااتوالماهطبهصابكااذاانتالطيب

لهاالسلانتءوالمااصابكاذاطيبهنىالطيبالكالموتقدير
وهوكثيرمشهورزيادالعبديبهاغتسلتاذا

الجامحيردغرباراهفلتدبهتتظيخةدرقة
نهدقارحقوقاالصنةيغثعىاتهءشفوقهليالمطهال
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تةء24هايثذعندلو

المهلمبينريد

هإجهاجنوامنيهتءجا

الهإبابو

ةخصطريففيايااكاتته

لردهالمالحاصالقتلوسلو

االضقولاتءومقاوب

تااذاحتىااليامبكتادفى

الطيبالبومحله

قادحاصهتدفعمازلت

شرعخئهالرماشظرخالمالتو

حطابنعمرانقولمثلوهو

أتىاذياجمزالموتعخهيننولم

خراالقولالمعنىهذاومئ

ابثمامغيراطلواخالي

الطيباللىلمهو

لعدىامنالرمكاضذتاهيني

يلاالعورا

لنهفرددتهاكهتءجاءوعورا

ابيشدنتظرتعنموأغضيتاو

وابممةبنسالم

معدذءواموالمطشهمنو

سرغاالرحوضممءاطفايرح

قصدوالقناالمايااتههال

وجمانحولهسمعصعلى

جنانواتاعيمينبول

مدفعالهاعكنسطعلميدكش

اليدفعالذياالمهاتىحتى

ظعسيوفكوالعراكفيما

تجذلضيرانهعلىن

ضبشقعاسيوبأيديهيرجال

معتبالموتعلىمااكنعتب

منالحمىريخكالباخذاكيف

عذراطالبةالعينينبالمة

ااصلمتظرغدايديلعل

قرآمنيشفيهومالحمييقتات
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للرنهئيهالطيبايىلىءادكليما

بالجلماظفاراوفقمتفهخداغمرهطويالصدراداوب

جماراغيرمكتغعدوييرمحطةموشدونيقوسهفاصبحت
ابوالطبفيهءاكرالشعراوقد

يندمالجهلحالعلىاجزهمتىاننيواعلمحلعنواحلم
القيسءامر

يدفعحربهااضوللنعوطدرةوللساقالهوبفالزجر

الطبابوفياكثرالناسثم

والتدمالكفماتريدونعلهيدوايدانرجلىالركضرجالمني

وقعاويقعنشتىيهوينبهروهقولنحواالولالمصرل

ماخلطرا

محرالخوافيالشمسمريضيومبكلةالاف

ضيفةاوهيالمثمسعيهتمرالطيبابو
ررثينالمبعض

تلفشبهخبروأنناللماليساالسىوعقالضنىخذلمجكنضبري

الطيبابو

نحبرابجسمكوكنىبمتممهوجقونهلسانهادءالفوامش
قولهمعنىوهو

ىجرواكديجرلمانوبكاكاتصبرلمتامصبراكهوباد
لؤاسلبو

نظرامازدةاذاحعمناوجههرزيدك

حمالقيومثلهكميرألفاأبداماوقفكليافلمااعيفةتصبرشإلنوناراد
القينالمعنىوانمالمالوحدهلبواكطجهغالثمياتعالىكترل



52ادرقةقيهالطيبابيكلطادا

كرراانحسنهالمذاعفوهوالطبابو

السدوسيأللةعدبنألجالخ
االضفالجودوالبخلقوتيةءموفروزنجيرحبلمددت
باللهامايامىنحايكفيهناتطهغيثمنضالوالصرم

احدماارتبايصرحولمالرقياتالبنونحوه

اودولمكممتبيإمىاصدرلمالثكعلىواقفاتريهني
الدمشقيزرعةالىابنقولومثله
افاالعراهـةصهنرالهوبينالوصالبيننيوكا

اخافوعاوبراصاوراوارجوافاوبينالجسانبينمحلىفي

االولاخاوماضدفاخارالمطرنجيحفصابووفال
وبالفنيمابالتحريشتهددالذييومكالهوىايامواحسن

والكتمتالرسايلحالواتفاينوالرضىسخطابفييكناذالم
الطيبابوجعهوا

جوويقيالدهرورأمجرفهواوفيربهالوصلفيماشكالهوىواحلى
الخليعقولائعنىهنماالحظوتد

شايقزيارةمثتاقترثفيماتلوتهالعيشاكوجدت

علىفيهالناسكثروشدملوياءويخافقيويئيرصايضاالنه
ابونواسمعاالمعنيين

ابوالمإببتذلعاميمنىهوهواكمابهفيالحينطرفلمجق

تمعلطرفهاقبلاربمهاسابحةصوجهميق
تمامابو

الشابغضابوالغضالخزمغضوالرايءاالباكضفهو
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الطبابو

السناتحديدلممحديداالجانحديدالالنحديد

العرببعض

ااإتاوتراعاوالرجالنطريدانءهاءجدنجاوحينكانبةلديها
يحدوانهاحرجورصاليشدوانهبالفبعينيداه

الطبابو

والعلمحوشىبنامنقنميحتىرجلهاءممرايديهاباطردلتن
لعرباإجالبعض

االرشيهالقوماضطابوااضعاربايخهعتواالقوممااذااني

لهتوصيوالاوصينيهناكباالدويهبعضهيوشدفوق

رقدواعلىهرواالسيراتعبهمقومايصفوغيرهاالصمعطوقال

حذارشهناعلىبعضهموشدءالدالارشيةضهطرابواضطربواركابهم

القوماذاجلالملماالميلنزولمثالضربهانمابضهموفالعنهاسقوطه

ابعرعلىيشدويعضهمالمبالكاضطرابيعتقروننالنيهيضعاربون
اليكونونواليامنجيجمعوهوايخةنواولذلكفالبهللهرب
قولهفيالطيبابواخذىاالولالمذهبوعلىايرة

شارقثهبالرزينالسكرفيمنننيغحتىاطارالنوموهز
مقبلبنتميم

ماقذياكلببتجغلبقيىخيلحواجبولوكحلت

الطبابو

تممازمندوالسرالنبه



792السرقةنجهالعليبابيعلىادعيا

ماسعالالطفللهواتفيبالخيللوركضتاليومذاوالىده

يخطااالنسابإذاباسعيفادعنيباسميالعجاجرفعقد
قالانتمنلهنقال15لماابكريالنسابةقولمناخذهاوا

الطبابووعرفتقصرتالءالعجاجبنبةءرو

وصشوتلقيبوألرلبكنالثرقفيبتعسصيةالغانيالملكايهايا
دعبل

بئقعةتجخهومالديهاؤحسنماحمنتهالنفسهي
مإتاابو

شااالفتىاالمارااالمنوماالفتىماتخوفهاالفأؤا

لىلقولمنقريبوهو

باالملكأرياففسصدقانحدثهااذاالنفسكذب
تمامبوا

بسودفيااخالقناومائهاتودقسماتنايش

الطيبابو

واللممالعذربيضوالتوداوجهابيضناتسودالشمس

1آل

الطيبابو

االقدامعلىمافطرتبعدمنبعدهاوعثمناانهملتارواحنا
المعزابن

مذخورالسبقءعدووراوفيهاولهالدفيآخرهنحال

باالصسطربيافى8

3آ83رطىلا
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اليبابو

اكبحينضيمامثلهلواقىبهتفالوصثىيواصرع
الجعديالنابنة

تراااهـرداكأمخممبطعنأامنفاناانألولرخايوميمر5و
الطببابو

ادهمصورقافيوالشهبنهواتومهاانطقلستجتنىكائب
نماملبو

انهمارهاطالاليومءماسمااذاصمادياباالمسقدماتمنومانفع
ظغاكانوانطرفةقولمناخذهواظظ

تهمىوديمةعالربيصوبمفسدهاغيردياركفسى
قريالبح

إتافييأتالمساظبنافعليسالغيثءواعلم
الطبابو

العطبئلالغوثومنفعةمناياهماليهمسبقت
امىنوابو

حرامالرجالعلىفظهورهنمحمدابلغنبناالموواذا
الطببابو

حمرامفرجعلثاليكاالظهرهاصيراالحراروتعر

زهيرلظ

يسأملكابآالحوالثمانينيعشىالخياتومنكالفشت

منمعنىاصهحفهوالحياةالاطياةفتكالسئمانمابايثمرللءااقال
يقولاذديدقولط
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ليدكيفاالصهذاومقالالجاتوطولهاضمنولقدسعه

ابوالطيبال

مالالضعفوانماحياةفماملافماللالعنميخواذا
ابحتري

هاهـضاتععحهغاالللدحطيهتكلفتسرالووطيك
ءماشاوإحئضالمعناهوئيرالطيبليوفنقله

المردالليملكاتمهفكنتصريتارضابعيدةتونخاذا
البحزي

هعروماشبننبانسروفيثوالهعدمالضيمغداقسمه

العيبابو

الجماحساتوشاراللعرلجفيالميابمهتدهفيالربتفرد
البحتري

دويخالبحرومنقصديشواينقلىمنداراغيزدارلىاخزتوما

بااابو

وانتجكذيفيالغيثكواشواطلبهيهفيالمجدعنأطرحأ
لبعضهمالحافظانشد

المتمذقربافىيحثناعلهاتركتجمرغزوةابنغزا
الطيبابو

اطيبايىقولمنعادبنالعاحبنقله

ضميروالظعمصحركأنينجاحهوحفوالليلتجممته
ضبقولمنالبتيىوفقله

سرقلباوكاطهننكاتظالمهدلواليلسريابة



الطيحبنللىملىيادا

عهخداوديهكفواسغرشا

بعضهم

يضربحااليلوياتجايدبتنا

لطيىابوا

اتهفانمالرعضشااوالصكر
يجسعكلبصفوفيحىافىبوا

الطببابر

التفتلمنالعدوفييك

واعالهوبين

باطةليعضاالصسيانثمد

اذامشتءاالركالسابئاهي

لطيبابرا

بهمءالساكحسداالوضاكا
الجتري

اطياواعقوباساكالصوسماحا

لوالطيب

ويئيخمىالجونكالسحابفتى

االصمديالزبربنانثهعبد

فيالاخدبمنشددنالو

غامضوهوطيباابو

يهالحبالتقضمانتعود

قوجمعوضبراالضبراالفرسضبر

لرثتهايه

لثقالجيرلمجاوتكقسيهنمريح

نجهدروامياقراناالبيوتبين

سوارضيفباتحنهكلقرى

هانضجارهمنقطريه

والكلكلمتةبينيحمع
االسفلبين

وتالممةوتمحيىعاحها

بلمىطامصرعنكلضرتو

المتركمرشالافيتمعااجاذا

اعقالصووتخشالجانهيرجى

مناراوسءالرومنيخشا

لعاليقابخوبفعترلمالهاماذا

ووثبائعه



أسالربألفيهالطيبافىلىءالدعي

العتكيقطةبنثابت
الشحإببافواهمصلبةاهاشبالقحلىاللههدأنا

بالابو

منارلعنيهضتالهمهادغيرالساوةاذاملك
عدهممعروفوهوالربلبعضاالصمعيانمد
المادءهـاعجهاوردكدريةصماظاةوردرديردي

وردفيتشابهنقطأصتيورودالطيبابو
ردمض

الكوأهلعليهيتسلمذدكاللبيضحدهيعلمتىهنديالمليهمن

الملبابو

الكاهلفيوغناكبراهاهامةبهماضربتاذا

واحزانيشوفيكهكزالبيننمامابو
الطبابو

اماللوصكاشعرصاتهافيعليالهمومتشتدمن
الرببعض

الصحراالمدينةدجاجهاجوتحمااكفيتصايحنقز
آخر

جوعاامسيئ5المابناتصياحوفيهميخناالرديياتتصيج

الطبابو

إلبهمفيالطيروهاصمياحفعلهغيرناطقةالرماعوكافتأناض

توببنانمرقوومثله

والماديولالقينبعدالذراعتبضربتعنيمنتحفزتظل
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كشير

القلبجارحفهوفيظواهرجلدييصبريشعالهدلبمابعمهمرمئط
الطيبابو

الجلودتبلىالقلوبتشقالهدبريشهاباسهمراميات
زدقلفرا

معملطريقباركةناسكأنهاياجريرامكوابحت

الطيبايو

االعطمالطريقرجليهامابينوعرسهالطريقكيغلخابنط
زدقلفرا

الخاليقفرقمافيكثيراولكنوالكنىاباسفيءاالساوفدتلتقي
الطبابو

ولمحدايومامميشالدولةولكنالسيوفكثيرةآنفالتعجا

أبحزيا

عومالكنفلكفيلوكقخاليقامحمودةمنكبرت

الطيبابو

خصاالكوكبهاطلعتوانصافيطرفيمنكاقلب
الحذراالفكراتقادعليكاخمىالروميابن
بالطابو

يشتعلاخافنهاعليهفكرتهاتقادعداثمفق

حتهامايخمهالنضىقرحاتومنالروميابن
الطيىابر

مايشلالنفىفرحفمقلهامرعةنهالشكل
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بحضهم

نعرناآشهناانافدو
الطيباو

غرتهانتبخميىصدمتهم
آبونجاا

همعةاورضلاانرلورصجصدو

الطيبابو

ولورحبتجيشعالدنياعنتضيق

مسلم
نماوسفيءالروعاطفةوالعيس

لطيباابو

لقانهاالزمامجذبويغيرني

البحتري

ملبهمكدتساليالفيىلوترومن

الطيبابو

تأانيممينلثصرلنيانخفت
بحتريا

وصانهمهدبيقطرتلقاه

طباإبو

ونجانهقناتهسنانملك

ومنه

ييةكسيالهندسولتيهتاذا

العوالمطمنازبلجببذي

غمموبههمفيوسمهريته

بلداهلهعنيضقلمكوسعه

عساعفيمهانلمكصدره

االحلىتىسرمحدثيطلبن

لىتفكطالباليثها

مقترمرجهمنعافالول

االقواهبخاتكفيخذني

وبياندئراخهوبنان

ساكباوعزفادمايتبريان

التعاويايلفيفيمفك
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المرتةيهالطيبابيعياادعيما

طالروابن

رمدكنحوهباللمظفداوقبالةتمالعينيارمد

الطيبابو

الؤدأالعينبهتشنىمنالعدممنيديفثىقبلهاباهمدحت

البحتري

الجدلاالرؤسابوسيدوضربخمهكمانكفواكبرالمحة
الطيبابو

جدلفيالقومنفوسمنكانهمقاوعهصماوالقفاضورد

الرومياين

الجعدألحباوالثرىاكنهوعندذوييمءالصواشتنقضىاعدقي

يبالطابو

ديماعنسدهمنالىيريالنصواعقهعديالذيالغماملبت

البمتري

ضموفهونحنبهاالبدوريقريتجابهالعراقبقارعةملك

الطببابو

قرىالبدرالعثارلمنينحرمنفاضافنيعثارهانحرومللت
يالبحش

كذايسريلفيآخرالياتىيخاالسرورخلتهمنفيهنشككت

الطيبابو

نافدوصالهيخالكابيظفرقالعينماترف

حيرةالىفيهذبالبحتريكانوانيخاالجلهنعماواحدكل

هذاالطبابوكرروقدوالالغعةسالطيبابووارادالسرور



الرظفيهابيالطيبعلىادعيا
3

فقالوجهآخرعلىالمعنى

خيالمنفامكفينعيكحبيبمنجاتكفينععيك

المحايمحمدبنيدت

انصاتغيرحزنتماذفلهرلماسروبهمموناجميعافياشر
وإحسنزادوقدالطبابو

وقبوبهاسبميرنباصىفبثماالرضاهلشومن
الروحمطابن

اسودوالرأسامابافيموإقعهاكششتشتكياقياالحجلاألعينممط
تعمدسواكمرىوقدجعلتلمارأيتهااالنتأسىفمالك

فقالمناهوقلبالطيبابوعليهفاخذى

شبابالقرونبتبييضفبخنىخضابالياضانليكنمنئ

جاباهمينشكواجمااشتوادعىماكنتليومذمآافكيف
خلفبناسحاق

العجلانمهفلحاظشتناالميرءبذماحديناذا

الطيبابو

والمارقكيرانهاذفاريهاالحتفعمالحسيناسحاقشدوابابن

ةهرابن

اتجزرتنكيحهطايىوائحلأسائلهتالمانكس
الخدمحيرىكضالتهنواباعر

خاتمهالزبفيشجهضاحإوقوفالطيبابو
جعهفيعنثهونبنااليهابهذامنماحضرناعلىاتياوقد

لماااوسوبيضعافيهءالعلماءولقاالدولوينوتصفحولقطهوافمتمضاره
كطالرا
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انألبومابهاالوفاتورمصنظفرعلىاعساناءوغريبهمنشذعفالعله
اولطايفبهاكانعثرلمزياداتفيهاصحابكمناحدعداوكنيءيكون

منوعرفتعندكبماوبصيرةيثعلهمنثقةلىاوكنتاليهانفطنلم
فالقيصعهادقدوتعدلحدكمك04مايسوخقلالنووجوهقس11طرق
كاالخيفتجنبكابعدأنماوجدتهليهاتثصحيفانمموهاصمابهتلحقانباس

اليستملمنقدكومنعيكيعتردمننقاامنك5الوانتعلمالجورساوتؤبمب
والفاظهمعانيهتبهرمنرأيكمادبهرالىعدلااناوكإلهاسذالصصبيه

وتعتمد6وشيهةحجقاألنكارعلىاذلكفيتحلمموضهااغروهبهمذامنوتيب

منعددتوماعنكحكايهماقدمتاذاكانكاتهمةاوبينةلىفماتعينه

الرجلهذاعلىوملتاستممقطننهاالتيإالبياتمنواثبتهمطاعنك

يخهالحملارزياالقمعمومنالبالقكربالطبعمايمصحنبابمن6جلهاالء
وممثرعايهماعحداقصىوائاكةالمىالىلهطريقوالللمحاجة

عهنفرتوكزازهالقبولسلبتهبهامةيهيقولانمعارضهكنماجم

المسمعوعذوبةالمطروحالوةالرونقءبهامنخالوهو6انفوس

ولميهمديباجصهعلىايصفحملقدالمرضورشاقةالنزودماثة
التصغاجةبئوظهرتاطافهبيناليهلفوخالكاطالوتهفياقعمل

اهروهذاادهمىعويصالوقيدمحاهالتعقيدواستهلكاعطافهفي

وانماالمقفةاالذهانعلشمهدوفالمنبةالنفوسبهتستخبر

قدواتاالبصارمنالنواظرمحلاالسماحمنمحلهااصواتالكالم
وتذهبلالاوصاتكوذموفيالخسنشرانعتعيهملرهالصوىش

اخرىتجدأثمطريقبكلمالظمنوتقفمذهبصاالنففي

وتقابل6ءاالبراوتناصف6اطلقةوالعامالمحاسنآانظافيدونها



حألهألهامواثعلفءافوملى

بالنغىواعلقاقبولاالىادفىوباطالوهاحظىوهىاالقسام

وبمرتونظرت6واغبرتواشقايستالتعلمغالقلبزجةمماوامرع
صارتفلكقيلولومقضيابهخصتولماسبباالمزيةلهذه

تيبالشوفيوالصنعةاالحكامفياالولممقصورةوهيالصورةءهذ

لىااالخخيااسبابطهويأالكماليجعاوصافوفماوالصيغة

ورددته6اقجانفالمتفتمقامالسائلألقتواوقعواحعلىوارشق
قولانعندكماوغايةوسعكفيماقصروفكنالجاهلالمستهمرد

الخالهذهمعتعدمولم6الحقخبالموهوالطفالقبفيموت
6عنهابكعدلوجهواياالخرىهذههنفماعبتلكيقولمعارمما

اليهاللطاعنوهلوذيهذيهفهاوصكامل6ويهتلهايهتيحمعالم
تحيلهاتالنوأظرستحسهبظاهرمجاجكمغمزلغامزفهاكلوهلطريق

ومفصلهمجملهممرنظومهمورمنثولكالماكذلكلضماشاصلهباطنعلى

والمنهقككالموالمصمغكاالقويوالجزلالوثيقالمحكممنهتجد
فيمالقكرممرجهديفوثقفخايقا6التهذيبصهذبقدالموشح
بصحتهواحتجرايبالىعنببرانهاخمىحتىالخاطرألطهواتعب

نجوةضمميركوبينبيهىوش6نجوةعنهادكءلفوتجدغالهطاعنعن

حالهعندهماويمهداذنهالوسأيلبعضلمجهلهنجأناليعماخلصفان

وخلصصنىفماقوليهذافالوبمكانموموقعهوجوهرهبخقسهفاما

أضلافاماءدخللقظهفيوالكاخللمعناهفييوجدفلمونقحوهذب

معرفتهزلنيدظاهراحدهماوبهانفال6بالمضطروالفاسدالمعيب

اابابمنوفسادهلهاخضماكانوهوعلمهفيالتفاضلويقل

بلقمنذلكماعركلههذامنرواواللغةاالعرابناحيةمنوالخطا



الكفمبواثعفيلفءالوفيمةه

ممويفصلواالضرباالعاريضفديميزيذوقهمطالهافأن6والذوقزنالو
والزحافالبيناالنكسارلهويظهركاواالبحراالجناسابينببعه

بهضعلىوورقفبالروايةبضهالىووصكامضخرواال6السايغ

ولطفاالقريحةءوصفاالفطثةدفةالىميةكثيرفيويحتاج6بالدراية

عاحهوإلزماهلهمعالجامهنماوكاةذلككومالوصوبعدالقكر
فقعراشخصفياجتمعاماانامصنانماالرياضةوادمانالطبعصحة

حظافيالناسواقلكانهايتهبدونالهوركاغايتهعنصاحبماايصالفي

واستسقاطهاشجادتهوفيكاونفيهاختيارهفيامعصرمنالصناعةهذه

انوبيهمهكانثماالفةءوادااباالعرمةوامفنالوسالمهعلى

وشحنصيعاوقىتجنيساحثيقدمزوقاماوصقامرولفظامحد
اليهوتغلغلسحخرجهفيهتعمققدغامضامعتىاووبديعامطابقة

االلفءكلوسوالنظمواضطرابالزشبباخالفاليعبأمتبطهمعم
منممايستبرمابيوالوسالهاااللفاظسبيقابلوالالنجوهلهلى

ادىمااالالمفظايرىوالشبمنيهضمعانمايمتحنوألنسب

افادهمااالالحنوالضالضلههاصوراالالكالموالالمعتىاليه

عناحاالفعصبحمافيوقدالتحغماكماهاالالرونئوال6البديع
مقداراخعلولولهكرالذواعادهفييماالقولتكرهـعلىالمعنىهذا

فيماكاالسترسلتلهءلالصماحجمهاواتمعهءاسقصاوالرسالةهذه

6الطريقةبهذهالتحقميقمنهذامحلواذاكانمعطمهعلىبكشرفتوال

وراض4ءادماعلىلكمواققاولفأناالرأيهذانعزةفيومقامط
وففت6الطبعصفورتربماكدالععيةانغيراوردتهبالمقدارالذيمنك
ومتىالملللنصفوحسبتبالشكالعلمولئعستالذهنحعد



ءألواالتذارتإليمبالىيملىكياالسحموهاتا

بينثهوحالتءصووتهبغرهالشلكصورتووسصاستحكهت
وماالغامضالعيبالىالظاهراالحسانبكوتخطتملهئموبين

لالنصافمبهابقتاوموضاللتثتفيفتركتقلباالعصبنةملكت

االبياثبعدالديوانهذامناصحابكامجرهماتققدتوقدنصيبا

فوجدتهعليهاماوصفتفيهاوتعذرالمخاصمةللحاجةامتناعمئحالهاالتي

عئالخروجفهاوادعياالعرابفياللحنالىنسبتالفاظمهااصشافا
واشهاللث6والتناضىوباالختالللةواالحابالفسادوصفتانومللةا

القصدوالوقوعدونالغرضىعناتقعيرمنهاانكرالخرىالمعنى
وغمومىالمعنىكواستهوالعويصايعقيدبابمنماعيبهفهاواعيب

فيحكيتوقد6الحهـفةفياطواالفراالسعارةدةجهةومنالمراد

ضومكبهقابلهمومااصحابكممدممنماعلقتهمنهابابص
وحسناتبلغحسنعلىالوصاطةهذهتعرمنافانفيالسالمةورأيت
واخرججزهناففغاثفرقوجمعالعبارةوتتريباتأدية
فيماالميلمنوسلمتماتحملهفريقكلعنادبقدصفراعنكما

فكذءماكأيهرصفيباططأخصمكعلىاحكمالوكامجلفته
االبياتءهذفيالتولوجمالماتعمفهكزفيالعموابمنابعدكال

ثرطهايتيفيبذولمحقهالتهذيبيخهاوفيلوانهولشاصا

يخهولدخلتالطعقطرقدونهاوانسدتالعيبالسننهاالنقطت

البعمثتكلتعنعتغتوالايخارهامجريرتولجاخواتهاجعلى

اشمكاعرشامحدلمبهاوالمماذهـكلالمججفيعنخصمكاسئغتىتنقيرسوا
فللةأتجدمالمابلاجمعثععرهداالجادةوالتقيح4واالصابةلالحسان

فترةمنصانعلكلىبدبرالالفردةواططبة6الواحدةالقعهيدةفي
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نهجعلىاالحوالفيدوموالحالاالوقالعكلىبهألدتستنروالخلطر
وغيرهماغاموابنواسشعرابيمنالرسالةهذهصدرفيلكقدناوقد

اطكمهذافياليهيرجععلما5واقاالقولهذاالىالطريقبهمامهدنا
انمرادناوالبالعصمةالطيىالبالثهادةبغيتناليعىانهوامحلمناك

والطبقتهباهلنلمضانقصدناهفيماغايتناوانزلةمقارقةمننبرأه

عنونمضعكءالعثمرالحولمنرجالنجلهكاوانرتبتهعنبهنقعر

االكزفيتقدمهعلىالتمامللكنسوخوال4بسيعاتهحسناتهاجاط
وجدتكممومتىهبخاصتذهـزهتعاممقوالغضااللفيتقصيره

قولهللفرزدقتخعل

يقاربهلبوهحيامهابواالمملكاالناسفيمثلهوما

وقوله

مرواناداراالالخيفةدارصدةودارغيرمابالمدية

وقوله

المخاصميوءاالعبامنعلكطعمهالوذقتضرتكالتيفان

ءبالغضأليدهتتناولولمبالعيبتتعمدهلمتخملهلموانواشباههاا

انكعدتهجالمهذاعلىوتحملهالمسلكهذاالطيببابتلكوال

انهاالدباهلبهضحدثطولقدءجايرومتحاملمايلمتعب

وتقدمهالعلمفيفضلهعلىوكانالبصريلنككبنناابيعندحضر
حتىشعرهمنشيعايمذكروهوالطيباببعلىالمتماملثعديداالدبفي

ارتماالهمليسشافىبقاقولهاليانتى

لشدرايتمهلويقولحضرهمن3الجمرهذامنيجبلمجل



3ااالفاظتنسالبعضفيوتمحلهمالطيبايىعلىلحاه

بلهفقلتقالالكالمهذامنواسوأترتيأتكلفاواظهرتعقدا

هذالبيتاشقولمنيمنانتكاينواناسلمنالشمازعمتهحمهءادمااالمرعلى

ساالنفالشمناخاتجفنيفوقصتالعيسكأن
نانءاشعرعدةدواوينيقطاحالمصرهذاتاليخظاغناستشاطلظ

الفرزدقابياتاحدفان6مقبوالماقالهوكانسايغاالحكماهألكان

وتتبين6القصفيالفصلمنمابيمماىقىضدجملىتميمبنيشريسقط
وغموضىالتعقيدولوكانالخظمهواخصاللالترتيبءسوفيتفاوتعما

لةالنعمناألواحديتمتماالباليرىانلوجبشاعرايسقطانئالمه

بهوافسد6صظعاالتعقيدمنوفرقدبتيناوبيتمنقصيدخسلم
6نفردابابااشخراجهاوصياركامانيهفياالختالفكئرولذلكلفظها

مطارحةالمجالسفيشظارحوصارت6االدباهلمنطايفةاليهينتسب

المعانياباتمنبيتاالرضفيوليس6المعىوالغازالمعانياالت

االكغرهابمنلمذلكولوالمزغامضومعناهاالمحدثاولقديم
االفكارباشخراجهاوتشغلالمصشقةاليهبفيهاتفردولمالشرمن

غرابةجمةمنها9واستتامانيهءخفاالذيالقمميدولناشالفارغة
خالفضالرسمبعدالهدبالعادقوتغيرقلومنلكالماوتوحشاللفظ
معقلبنغيمقولفيالناس

الديناترفضىالمرائةاالماطهاالءخالساسيادار

قائلضالالمرائةيرفوالمانهمهوفيهااقاوياممبينخالفالذيفأن
الدوامارادانمااخروقالجمتصادارموضعهىاخرلومهناهي

القيسءامرىوكقولوالمرونة

نابلعلىالمينصركونحلوجةسلكىنطعنهم
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الكراومنردينالالمانككونكركمنالكافهليرقوالملما
االعثىقولدملياريوانمااضتلفواموصوالالالمويكونمفردا

االميرااطاحالقناهصدردالبالفيافتىهاديكاناقا

اهاالسيهرمحنالتعقيدجميداللفظمنابظمامسليمالبيتكماشهنمافأن
كلالوفوفاودتافاذالمامةادتىعلىبانفرادهاءطمةصثكلالت

مقاالايهتعلانرأبفيوالممتغعنديالمحالفمنالثاعرمراد
اهلفاما6الخطابولحوىاطالبثاهدفاسدلبقولهاالعمىشاهد

هذاعلىاالنشادمنبهماقعراذاساعاااليعرفوهاجيزأنفالزمانيا
يعضيستدلانابعدلمبابياتعنهناخروااوتقدموهأنالمفردالبيت

اذاتىالفانيريدانهفيعلمالبيتسبهذايمعفمنواالبعضعلىالكالم
لقايدهوقهتاممتمعلموويخهاهياهرهلمناطاحالصماوملدكخاجفاكبر
المعلوملوكقولشوته

والمثفرينالهامهطةببتجاوزنهمحراررببل

والمرفقيناطيزوممجدبةاصبحتاذااالرضىمأهولة

اوسماعاوحياااليعلمفالالثانيولعاانعقمنكثفاالولالبيت

وانماالطاقةمجرمفوقعلىوجملمبلغجملىالهربطمفيطالبهبلغولو
رجيهاعنداالبلروسفأنوانقادتاصبمتاذاالمأقةهذهانمعناه

نهاعلقعحورهننافةبهاتلحقخالماعحدرهاومفاالسيرعلىقوىالنها
خراالقولوكمذلك

السحابمحلئكعلىلجسزنبالالعوارفجببت

مرادالشاعرالرضموانماءواضتعقايهءدعايطنهالييتهذايسععمن

الهحابودوانمايعارعليهمتاجملكضابلهيملكانطعهءالدعا
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االرضراىاذامالهمنماذهـاسفهفيشتدتلقوهوارضهعلى

خراالوقولراعيةالخيوسايمةنحصبة
امالدهزماىهـومقدورعرانابائسالشعثلظالمواني

وفرلهالدارلشبعيدمحلجنايةوجارقريبالداراوذي

واضاتالصقةبادبئنفسهوصفالثماعرانانثدهمامندشكهل

االشعثهذاالجلهنانحرفصيلهاالناقةاظلميريدانيوانماالظدمخاثايها
هذهوامثالاليتيحلولمكأالىلخحارالتضحوانيتالولووالجار

الشرطعنوخارجللرلسملقمفاهاءواستقصاو6شايةاالبيالموجودة

شرفيالتجدوانتممكنايهاوالرصحخرونةنهافةالمموالكتب
تعقدالفاظهتتعقداوالغموضهذاعلىمعناهكأيدبيتاالطيبابب

ومنالقسعينبهذينمثمحونفهونمامابديواناادالفرزرقابيات

فيعلمفمذهباالفراطفاماالمازعةعنالبيةحضورحجزهفاف

ؤصمتعحمننخلقونفيهوالناساإلوايلفيصيريمدوموصنالمحدث

يحجاوزولمهانيءالثعاعروقفمتىرسومولهرادومستقبح6قابل
ءواالعتداالنقصمنوسلمءواالستيفاالقصدبينصعحدهاالوصمف

االحالقنتيجةوانمااالحالةالىالخالوأدتهالغايةلهاتستتجاوزهافاذا

اتبومردرجلهولكناحدووالباباقالغرامنوشعبة6االفراط

االولقولكهالمحدثسمعفاذا
الريهينعببهاينماتذهبصدىمالكامياغادرتأنمااال

المتقدمينمنخراوقول

عودهاماتاودثمامبعودمماقمنىابتيتماولوأن
يقولانجسر

جساطهليا
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اليهيتعقالريجلعلجسحيوذاباذانحلعثاسر
يتولانغيرهنواست

يختبمالمالوشانناظرفىانهبجسفلورحذاب

ضالالطريقالطبألبيوسهل

تبكاخمنماكيرتالمقممنراصهشقالقيفيقلمولو
وظل

نيقىلماياكنحاطتيلوالرجلهاقينحوالبجسميكنى
عنزةقالواذا

االجالسابقمنيوالطعنكلهاالمواطنفييةاكوانا
النابغةوقال

مظهراذلكقوقلزجوواناوجدودنامجدناءالسمابلغنا

االعشىوقال

فابرالىينقلولمعاصقنحرهاالمعااشدتلو
زيدبنوةسوقال

نمسجداللحوافراالكمىقىحجراتهفيالبلقتظلهيحيش
النابغهوقال

بالصفاعناراطبابويوتدننسجهابضاعفالسلتيتقد

تولببنانمروقال

افمالهاديابعدالذداعيمابهضربتانعنهزيظل

مهلهللوظ

باأليهوبىتقرعاليعمنيصليلبججرمناسمماريعبرلول
لقيى51واميوفاذ



13ءالثنرللنتهضبععىجر

قرواليوماألرضىتحرتواسألموااطيلركبوااذا

العنياالعوروظلى
جاريابالمفازةراإلصغجاهـبنحرثءبالدهناولوحل
الهذليوقال

تكركراحتىحدالمممسويصرفرماحشاعارالشمىشكاعيرد

هاططيمبنقيسوتال
هاءدرنهاماورامنمالغيرىفتتهافائهرتبهاكشملكمت
هدبةوقال

الضمهاظلللجنبيسبحباذلخرلوقيماهالجانة
ميمةابنلوظ

علهاحجابهاتطلعالشمسلمعلىاقمتعيالنقيساقيمهولوأن
الطرماحوفال

لولتنميمصفيعلىيكرلةظهركلغوثاهـولوأن
جوابهفيالعينيوقال

دارهاالستقلتفيءططعلىجناحهيمدعصفوراأنولو
طريحوإل
يعتاجكالهفبعليهوالموجدعطريقكيلللسلوقلت

منعرجعنكاألرضساؤفيلهكاناوساخاوالرتد
عروعببنالعواموقال

وازنماتدعوعبيداصومةالخسبتماعصفورةانهاولو

مقبلبنتحيموقال
ماقذينابعدتغببحلبفيسولولمجحواصنجل



لثعرالمثهجنذكربعضاحآ

منهاالستكثاريعوزلمجمعهقعمدنالومماهذالوام

وجارواقممدواآمووطريقاصلوكاسبياللمجهممنوجد
غايةةجاوزالفضلالىواشتاقالزيادةالمأخروطباواسواقتمدوا

بهءوعدلالنقصالىاالفراطبهفاتجذالمتقدمحدعنديقفولماالول

الطعبةفياططيمبنقيىقولالطيبابوصصعولماالذمعررافاال
فقسالالفممه

بللكفممنهعرةلمطذهبافكلاجزتنيغاذاماضرتجآلقرن
انهارفيالغرضدهحصللماالنسجوهلهلةالنظمءبسويحفلفدم

صروعبدبنالوامقولخولماالجرحوتوسغالطعنة
وازنماعيداتدعومومةلحعبتهاعصفورةانهاولو

فقالالزيادةطنبابملىبهفذهبواتبعوهقدالمحدثيزووجد

رجالظنهءسيغيررأىاذاهاربمكلاالركحتىوضاقت
اشوفلماامرؤتءصيغيرصلىانيستقبحولمباالحالةيكثرتفام

انهايفالكفيعلىوشجلشاعرمىصوراطيقولمالغايةنفسهعند

ءلجابنعووقولسمع

تمامابوقولبهقفتهالثيابنياوقمت

العددفيءالسيرمناشوانتوالفندالزورقولتنظماافي

معدودايكونانوهذاواحداءالشييكونانهذااجازبئفقال
حجراسعاهلقدلهالرأىولمامرثااجعلهأنعلييحطرمجف
قالانعلىنجداقدمىعروبيسعمابالذنائبوهوالبيضصليل

الحجازاهلللغيثفتصدىبنجدوهنبعداوكبسئه

السيليردكأيدبنالوليديجعلانالطريحاحتملوقدرآهمواذا



حاألالمواةمامالحوا

4قوحمدانابنفيلهتحواانسامهمملريتهعنويصرفهجههعن
ذماجالتبالضربفلودعتطاعتهاالرومءدماالضاليك

قولهفيالفرزدقالشروحمكالرواةساخوممتى

فرالحذاخوانمنبمثرخيرااخفالهاحينااللؤاقمالعمرك

بالعساكرخبازهتلىوحلالقرىيتمىضافمالدجالولكل
العذايخرءغذاورماالشبهمكلهموماجوججوجياءبعدة

قولهفيالخسحاسبنىوسامحواسميماعبد

لبردباال1انهبئالمحلعتىالىردائهامايباهنبرديومازال
قولهفيوجيللى

شريتالثادونوباشرنيمنيغيرطدكجلداأنولو
جيتالناطقينفيبمنطقهاجازتييدالموتإفيولوأن
يدارايصفقولهفينوامقابايسامحواانلزمهم

لخبعودمافيهاويضجصدرهااطرادةبحيزوميغص
جعالبغيرعفواويزلهاءقربهاغيربذكرالنارمنوتغلي

ومثهارجلهيصفقولهفيوالعكوك

ارهااالذراعدونوخاسهاالذزشأوهاقاتسعشمايلاذا
قولهفيالطيبوابا

الجرمصاحبصكنللجبهافضوكضبةالعظاملمجطرحمةله

الختماشمامحىوبخقيهعلىبخظرةلوختمتءوجهورقة
بالرلمجمالعجمبعدالجناظنافاسيفهواالنىاطنبينلقدحال
الروالطمغيرجرلخزعامندرعهتاملوحمتىوارهب

بييينبمبالوانياخلقبهعههونالموبأفهج



ءدئعرانتعرامناحثملماحا

لفاحشااقاالكرهذالهمملبالخطوالنحالمتقدميناخللسناماللوفا
عدادمنتسقطوهمولمذلكغيرفياالحسانلهماسلمتمقدتملاومكنا

واذابمالححمفيوهوامجراهنمالرجلاهنهفاجرواالجلهالشر
لهقوالقيىءالمرىاحتملوا

األشمنهأاالثبفوقالذرمنلودلهكولالطرفالقاصراتمن

قولهولخيد

مدارجمدماصتجلدهاعلىسارياالذريصمحلومنعمة

قولهللمحدثأخملوا

بالبهفهااليماويثجيبرارهاللحظيجرحه
قولهالطيبوالبب

الصتيعاالعضبتشألمكمالينوالدرزدرزهتالم

ابىاقىمقامهغنخرهءيوولممكانهعنثوربنحميدعندميراواذلم
هودبهرفيامرأهيصفقولهفي

3ولمحطمالمقدهااعلىماصيرتنقفتالخدوحتىنيفلعخ

الطالخدرسااليديوكانلهايومهاتطاولحتئوماربهت

مالمجرمااياتهإعلىونصفنصقهاالخدرفينفجرجرلما

زواععمعااصصتىبهضتيقلهاعتهانلماوماص

قبعهءويثنثوبعدملموحدةةالمثصحونهـالهمزةبكراالف

ومايرجمعمامرانحلتكتقضت2اثولبوآلبوائلالجمعوالكيوجيباتبالالمر
كسوقهرمالبعيرجرص3جلدمنيقدالسيرمدوايضدبهالذيالحبلوهكل

بمغاهويكصمدامناكلذزمالمائكلملايتجرمارماتحنبم



وعدكاالجودةثيءللثراكسافىالطيببو
3

تحطماانزورهوهمبوانيحبالهبالنقيضصدامتوحتى

صمماأ3ثمامرهبسلمىورامثفناتالصفاصمفيواث
أةالىهذهكافتلواالبياتهذهعليهقرتوقداالصمعيل

قولهفيالفراطهالطبابيعلىملخميففكمازاد3المازندر
الزندالضمجعاضمجيعهايظندملجيهاعدواذراعاها

يقولانمىلدساخوأذا
اليدادالصغعلىواجلسنيطمحااعلىختهفلما

نواسابقولمجرىماجرىفاما

تخاقلمالتيأصطفاافكلتاتحتىالثرلثاهلواخقت

العلماهلعدهذاوصهذاغيربابولهالفاسدالمحالمنفهو

واصحالمجالبديعاباالغراهلكانوانمرذولومتيمردودمعب
بضمابعضهموبارىفيهوتنافسواتحعنوهواسبهلهجواقدالمحدثينمن

6والتحسيناالحتجاجمذهـاالبهذافينذكرهبمانذهبولنابه

وذنبمثمتركعيبانهنقولوانماوتئوالفالعذرتمدبهنقصدوال

اطيبفيهااببحظوانماالجمغفعلىردوانفلكلاخنلفانمقتسحم
فأماالمحدثينمنرجلهموقعنهوموئهءالثراعرضمنواحدحمل

والتعرفسعايشفيالمعولوعيهاالكالماعدةاحدفهياالستعارة
دبهرناعندقدمناوقدوالنثرالنظموتحسين6اللفظيينالىيحوملوبها

المقخعمدوالمفرطبينوفصباوالمستقبحالمممتحسنمهامثلنابهانبذاالديع

مم2العدرمنلرتفعماودلىورالصدراضالعانيوالبوالحلالنقيض1

عركبتينلتناخااالرفالقعلىلرالعءاعضامنمايتحوااهنناتالماصياالصضالمفا
لهنالمعنىواالالعطيللنيلجمنىبيلزنلانهاابظاهركما
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شعرهمئءاليرااغراب

استرسلحتىاالقتصادقرييمناءنهجعلىتجريالشرانتوفدبم

المحذثينكزوتبهالدياليفانهرجهاوخصةالىومالتمامابوفيه
واالصابةوايقعميرواالسائةاالحانمناتبهيميعندقوقفوابعده

لكتوافيالقوللكقدمتالذيابابامنالعنفهذاوكثر

ويتقإلبكون6رهاؤلهوالمفسبقبولييميزمماانهخثواعلهعليهواهدال
اكعمفالىواهتدتبعضهاظهارمنالخججتمبهتوربماءونجوهاقلبا

ابوالطيبابعدابياتايييجاساصمابنابعضنوقد6اوغلطهصوابهعن

فولهمنهامماعددنموالعادهاالشطلحدعنوحرجاالشعاوةيخها

الليلبوحرقياقلولمجالبيضمفرفهاالطيبقلوبفيمسره

وقوله

داهااالزمانادءقوءلهممادهءشوفيتجمعت
وهذهاداءفووللزمانقلوباواليلبوالبيضالطيبجعلفقال

علىوتحناالسعارةتصحوانمابيدوالقريبشبعلىتجرلماشعارة
يقولحمداابئهذالهاتكاوالمقاربةالثهمنوملرفكاالماسبةمنوجه

للبهازنرليسءهوجامعصقةصعليهولهت

قلباواليضللطيبجعلومنلملبأللريحجعلمنبينالفصلاف
يؤلرميلةابووهذا

بماعدءالتشخيركفومابهيتئالدهرالذيصاعدواهم
يقولالثعيتوهذا

بالرملالمعكقعلبطنهعلىظهرهيقلبالشهررأيتول

يقولالعبتيالدهروشاتم
مملهااجثافلهيلناوابدىوعراسبيلهالدهررثبتولما



3لتاإلستعارغاوت

اجدعاذاعثانينولولماعليهمفاضةغيرءحصاومعرفة

مجدعاوانفاخديهوصعزضئلةكالعثراكقردوجبهة

الجوارحتامءاالعضمتكاملشخصماالدهرجعلواقدءالءفهو

جوابايحر3فااداءفولهلهانبتإطاابيلىانكرتفكيف

آلواصشارةللريحأحمرابناستعارةنووجدتاشبرتاناإلانرغ
فيللدهرساعدكالاستبينواصبتبعيدابوالقلباالطيىالطباب

وربماجليافصالالطيىابابيىفيللزمانادءقوالواضعحرإبنبيت

الهاجسمباخالكالميبلغولمالخاصارمجاراةعناللسانتمر
يينالمعرخشيىيرهمنءوزميالحاطاهرابيعنالعاماهلجماغمقحدثني

مسئلةعنعنهالرضيالثافعيسألتقالاالعلىعبدبنفىهـعن
اقربوماءدسانيبهيطالقديسودثنتإيفيمائاألجدانينتالي
تحلياللىالفصحللهذااجدوقدبالسدادواخلقه6الصوابمنمافاله

وزالتاالستقامةبعصوفهامنخرجتلماالريحانوذلكالبيانبعضله

بزبرواللهفيمكةالالذيباالهوجشبهتترتيبالعن

ععلانالوصههدامندمنالعقلالتجاسعلىاالهوجمداركانولما

ساعداللدهرجصلفاذا4اهدبذكوهادهـفانماالدهرفاماالللريح

وليعىاالنسانمنالجوارحهذهمقاماهلهاقيمفقدممباووعضدا
يقملرقلىرتعااالسهذهمعيجريماواللقلبايشبهليلبمااولبيضواللطب

قضىعنوازيلاهاةافىبهعدلاناحداهاالزمانادءفوءملوقوله

بعدهقولهمنوانقطعالمعتىلاخلفظه

ابداهاالزمانذامناوسعبازميةحظهااتىنظ

ماردايبرابااحارمافالنيقالجوابايرجعلمليىالمهمهءباطلمجرلما

مأثلرصاررا



الطيببيالاهذرااشحال33

صدرتنمااتدهرظشاتمابياتواماظاهروفرقواضحفصلفهذا
اتذلوالماانهمأقوذلكمداواألستعهالفيعادةوجرتالهزلمصدر

باالومممواحالواعليهوالكرالشكايةفيصرفهلىدواواكأالدهراسم

فيىوعمهملىاغدمرارحتىواعتادوهذلكاغواواوالعت
والمالومالمحامدهذهتقعومنابناثهواهلهبهرمن6وخطابهمشعرهم

واالنسان6المذمومالمحمودصهاركالشخصجهتهاشابهاشومجدثعة

وتختتعد4اعضالهكلوجعللمجالهمموحليباوصافهفوصمفءالمسيالمحسن

اليليريدالقيىءامرىقولااللفاظهذهلهوموتسقجنوتتكرم

مجلكلءاعجازاوناواردفبصلبمهتمماىلمالهفقلت

ايوصفهواخوواويسعلاولذانلماوكلكالاوعجزباصللهنجعل

االلفاظهذهوص6استقصراذاالسيروبخفةاسطيلاذاةاطربمبقل

ماجاوأنمالمجل6المشابهةظاهرةالمثاكلةوقريةكامستكرهةغيرولةف

يرو6الموضمعهذاعنزايالالمولدينموصكاالممدثيمانالقاظمن

بعضلهموتقيماالصابةمنتقربهموجوهعلىالسقهذاعلىمستمر
قدرعلىوتتباينكامواضعهاختالفبحسبتختلفالوجوهوتلكالعذر

مفرفهاقلولمجالطيبفيمسرهالطيبإبوفالفاذا6لهالمتضمنةالمعانيتاين

وانومفخرزينومجاورتهثرفمفرئاباشرةأنيريدفانما

لوكاقلبذاالميبفلوكان6علتقعهسوافى6فيهيقعاتحاسد
هذهامألتهادءقوللزمانجعلواذاالسفتبقاهـذواتالبيضنت

عتبقولهابيعتادخحفلماللفظبااللفظمقابلةعلىاوردهفانماالهمة

والواهلهالزمانتممغلاحالهاانيقولانارادمهممادهءوفي

الهمةانذلكعلىواعانهاداءفولهجعلبأنخعىقىنهاالكثريتعع



323الميباياألت

يادهرابونمامفالاذاولهاالومافاستعارةفيوسهلهادءالفواالالتحل

قدرآهملماهلكزالتحفانصكلووالتجرعدلايريدنمافااخدعيكمنقو
والظامسفبالهيققوهوان6والملالجورالهينعبوااناستجازوا
جفاناوقدفالنلىواقبلعنااعرضقدوقالواوالعنفوالخرق

كااالخدعبانحرافيقعانماواالعراضىالميلوكانغيرناوواصله

وهذهورهدامصواناخدعالهيجعلانخنابالمنكبوازورار
عناخركأالتقويممحضاوطلبالتضجقحملتامورمتى

الىادتالمسامحهعلىواجريتءالرخصفيهااتجعومتىالشعرطريقة
بماواالجتزاالوسطقيهاالقعمدوانماكاالكالمواخخالطكااللغةفاد

االبوابهذهفيقاتقدكاووضحماظهرعلىواالقخصاركاوعرفقرب

جهةلىويوضكالسيللكيسهلقوالبالرسالىاخملتمابقدر

موقعابيتصواممتعراضلفظةصالثاتاجدولماالحتجاج
مموكانالمتقدمهاالبإتفيمذكوراامحرهاكاناذاضيامىالتدبرمن

ثفتكوقدسماالغيرهنىوتميزانفسهعلىدااليذكرنهامالم
مهدتبهاالعيبمطلبعلىودلتكالتعيزوجهعنالجملةهذهلك

ضةواللاالعرابجهمنعليهالطعنماوخفاماالذرطريقلك

واالحاآلالظاهرالنقصمنبذلكاوماةاللضفيالزللناجةفي

واحدكلعلىوالحكمتعديدهبدمنفالحشالظوالقصيرالبينة
لموردهقبىفيالقولاهـمتوتشحبحججهخذماالخالفءبعينه

ءواستقراكشفاعيهمتووماكاوبالغاسماعانهايهانتهىماادبهروانما

يجريوصاكاالعلمإهلمنعليهاالعهـتراضمايقعاتجاوزالانيغير

صتبيينفيرعتشلوفانيوالفهمالتمممميلاهلنيفيهالتنازح



الطيبليهأالمتمتينبضزعم2أ

املمناالولىاطبقةاوعلىوالمتوصطاالعثاديعلىتمايعشكل

سظمهلىاقتصرتفانبأسرهانالديوتقسيرالىالحتجتاالدب
لهالبصرلغوياونحويامارجايناصدهعاالمعترضينفانوممزه

ممويكثفنقصهعلىيدللماالمعانيانتقادمنيعرضفهوالشربصناعة

قولهانكرانهبعضهمعنباففههاجهداشحكامعن
فوفهاقا3سنانصكانتتذهاليىالعوالمطفيهاتخط

اصمابهواسنةكابالحضانةعدوهدرعوصففياخطأانهفزعم
حفيتهقافلرامهونهايةرفتهقدراهدكانومنللكبا

حيىلمنهكااليفعوتعباليجديءظاالغراضواقامةالماني

الهارب3واصو3المنهزركضفومناشعارهاالعرببهماشحنت

ثطنيوالذيفرسهكرمفالنانجىالذيانوقولهمالطالبوتقصير
عخدهمالمحموحةالربمذاهبانيعلمولمكاطرفهصرعةعنه
اروبفيالتحعنكوشاللقايئءالتففلشجعانهمبهادوحالمه

واالثاالحتفالوكثرةكاالجبنمنضربابالجنناالستحامارونوروانهم
االعثىقوليسحعولمالوهنعلىدلال

الهاقىالدارعونيخثىءخرساملمومةيهيبماونفيالذا

ابطالهامعلماتضرببالشفبخةالبسغعرالمقدمبهت
وانميبنعبدالملكصثمرانشدولما

3واذالهاصردهااجادالمسديحصينةدالصالعاصيابيابنعلى

ودبهراالعثىقالكماقلتهالبالجبنوصقنيالملكعبدلهإل

دأفبنالثادي

لهااطلهاااذلحمتهاوهيخحفهااسديصخلذيىداالمسدياققواللنقالبراالصالدرلدا



52افأاخالفائانحهم

االصمسوانثدبايرقووصفهطزمباوصفتكفقالالمتقدمينالبقين
ارضربنردينمضقول

هـالمعابلتخويهاالقيروآهاتجعيةفضفاضةومسفوحة

3الدواخلءالخطاوالتلكسنااليشطهااتوندالصك

فاضلبعداالئامللهاحلقحيكهاداللىءيضاموخمحة

ألناللمجهاعابلقدالدرعوصمففياجادكانألتاالصمعيتال
انشدوهاوحصاوعالدوخبعبالمحفلونالمذكووينالربفرسان

مالهستودعءامرىمماوهلهاشقياثالالدرح

فيويقولينثدهاالصحعيهكذانزةلهاابغيالءغيرووووى

اللذيناالعشىبيتيايضاوانثداصانجهءشيعاجهقدرمنكامماه
بئخزيمةفاتهلماالعرنيالكاجةزلوقدالربمذهـفهذادبهرناهما

غابيإاطارق

اضياخزيمةمنوقدشكتنيماطله3الرادةءابقافادرك
منهاءامتالالتقصيرهايدهـوانمافرسهبطلعخزيمةفاتهاذفاعتذر

ليضاهاالشءالما

اجمهاالمزادةءماشربتوقداسغقدانالقوممناديونادى
سهقفرءبسروانمنجالطفيلابنمرلبكاهريذكرسضبالخربئسلمةوفال

ماشالخالةطرعلىوسرجالغمدفوقهادشفبنصلنجوت

االصةوالمهابلرهاتوتجتويهاالغباروالقتيرتضنهاايوآها1

ذراعقلرصغلوهوسهمجعخطوةاهواالحوتانون2
ءالوابتشديدةالعرللىالعربالنفيوقالالردشجرملبادقفبتالعر3

الرلضرورةءالراوخفففرسلعمتكونانناواناسبدولرابيفرس



االقدمينعلىيعبولمالحدفييئعلىماعيب23أ

لكافرالفالوالتكفرنهااهلههيبالذيعيهافاثني
افىصابتحثالمفوولكنهاادركتاالرضعلىظوانهاتجري

السوبانيوممالكبنطمليهربيذكرحجربناوسلوظ

هجرشمعاالباجلسياقمعروقجرشعيمةخيفانةمنلتص

حدحهبنالخالكبيومشالكابرجلهشالالخيلادركتهولو
يحيلكاالسدعايهتيياءواللجهحيفوتايكادثحيرشعرفي
والعيباذلكيرىوالالتقصيرالىيخلهوينسبءوابجابالقءاالعدأ

ابمعنىفيالربقالتوقدعايببيعبهولمناتميقمولمنقصايمده
العبسيقرواشبنشريحقالبعينهالطيب

نجسهرشريحعنسنانيوزذعندهالفوارسنازلتعثعية
سوافضباحمنعوافعيهلتركهدرعهلوالواقسم
وهوجعفربئخاددضرباالالمعنىهدافيزهيربنءورفاوقال

يمةصبنزهرعلىبارك

المظاهراطديدمنيويمنعهخالدايوماضربيمنيفثمقت
نجوهيذصولمفهلصتيعذمولمتاسفابالشلليختعلىاءدأنمافهو

تءعنسيفهنجوالفرزدقعلىنعيكمااعدائهمئناععإنعاهوال
معابةمنهءورقاسيفطقاومةوحفيكاتولوالخراسانيالعاج

فيقولطكاصممهبهايناضلوجةكافعدهبهيحسنعذراالفرزدقجا4لما

خالدوأسعنءقا9وبديناضربوابهوقدعبسبنيفسيف

واألبللخيلامنلعظيمةاشهاوالجرسثعيهءالفرسبهاوشبهتادةالجرفانةالخ

والبيرالفرسفيعرفوهوابجلجمعواالباجلءالعظعناللحممفحولايدمعروقه
االنساتفيكلالكحل



733المايىبعضالربال

فاللمالنفسهاالحتجاجالعبممىبنيتقريعبهذامرادهولوكات
القاليدمناضلىاجاناويقطعنظاتهاالهحدتبوشوفكذاك

الشيبابممروبنطانشنلماتحيمبنطريفوتال

شدمسبندمروبناانشيحالتبماوالخطوببهيرةشحرياالليت

يديىاةسمحبالرلهغبأتاننغيرالؤابهماإدريوما
ماعدهاستفرخقدوانهتأليانامحعتمكنطهقدانهيئكرفهذا

سالنمنتوهلكاتهبنكانتويهفكاالؤابهمايعلمولمكاجهدهوبلخ

ارادانهزعممنالمقصدالىوالوصولتلالمةالىالخالوصمنالرمح
سلبهمناليتمكننهالءشئايعنعفلاسابلمايالؤابهماادرلمبقوله
وقددكولمااليابيمبههلمكذلكنولوطريحصريعوهواال
وصففاذامذهبانيلواالسالحوصحففيوللرببهاببمالهد

هوادخرهوما6عشيرتهوسالحرهطهواداةقومهلشاعرهم
وإخاومغاراتحروباهلاتايدهـفانمارباطمنواقاهعتادمن

وصفواذاكاوالفضلالغلبةاوكوالقهرالزفياوأنمةواكالضجدة

يصلوليعى6عليهوالحعي6نهالغضايطلبفاومحاربهعدوهبذلك

اوكاختركفيحاجزهاوكامتئفيالعدوعةذلكحادوقداالذلك

سالحهوصفادافهواليثبتفماجابهإويجبهفلمالبرازاليدعاه
السيفحديدلهاالتامالسالحدشاكءمووانتهربتانكلهيقولفانما

ذمكفياباخسعجزكفهوادللعرضكأثلممفهوسخانالماضي
6بعدتورطهخالصهومئلقائهبعدبقائهمنذريعفانمافرممهواذاوصف

6طليقهافهووانقذقهعليهنتوانما6واطلقتهتجهالفرسانويريد

قصدهكمغفلعحمبالنينكبأله1



العهحيحةنيالمطبعضنسادابعضظن23

اهذافهذفرلالفالحمجفرنهاوالقالكاورقيقهائاواسر

فهواللغةفيلهاتاعوالباالعرابلهالعلممدققخوياو

قولهفيبعصهمكفعلالبيناالمرويخقمالظاهرءالييبهر
يحملقدانهيعلمولماظلماسودمنامجرانهفالظلمامنعنيفيداسألنتا

آخرانقوكاؤكارباللهلتياافعليردلمجللراانويهاحهايجوولكالماهذا
اليجريوافعللمايعقلاالالمجونمنانعمنزسىمنبخلالغيمثنالهتو

يكوناندفالاباسافضلزيدتقوللهالجهتاكمنابعضاالعلى
اخلقلتلووكذلكرصحلمجمىافىافضلقلتولوالناسزيدمن
عاقلعلىاالاليقعسىفمنقاليحقلمءالكالويرىالشععرمايقضم
فيشديدتقصيرشلىيدلتراضاالعوهذاالجطههذهمنليسوالغين

اشعارتغيرهبصفةءاليوصفتاذاالعربألنإهربإبكالماسم
تهبصفعةانفردانفردلوكانوانمجراهالبارةفيواجرتهكاالفاظهله

ليرايتهموالقمروالشمصىتعالماللةقولذلكفمنبعبارتدونهونميز
االجذايجعبعوالنوايشءجمععمابالباابالسجودوصفهمالماساجدين

اجرىلمالكنهمراضعهافيمذكورةلعللبابهعنخرجاوماهيعقمن
حايهاقولهوكذلكبهمارةالبفيالخقهايعقلمنصفةالكوبرعلى
النطقعنماحكىلماحالئعيناتياقالتاواالرضأالسصواتضن

وعلىفقضاهنالذلكعلىالكالماجرىوااليتماروالطاعةوالقول
وفيالقرانفيوهوكثيرنلمجبميفلكفيوصعزوجلقولههذا

تكلهوتقداجازتووجدالعربجوادااوبخالالغيثجملفاذاالثر

الغينقالفكانهالعبارةاستعيلفيواالجوادءبالبخالقهاطجازلهبه

ءابآإالىهذاكانوانمنكرينكرهلمذلكفالولبرالسعاةابخل



العيبابيشرمنءللعلماانحرها
923

الربلبعضبهاثقمنبحضشدنياوقداالقدامعلىالسحجاليالم

يجبمناولالسيفاتاكيباسءالهجافينوهتمتى
ءالعتالمناالجابةمنهتصحبمنالختمهلهمججباالميفجعللما

الربعالماتفزمموارازمهوالمطيصبهااثابقولةوكانكارهم

عنيرويزيدابووهذالمرضبعدلقوةنزلجحمثابرجعمعنى

الريبفيعبيابوعنهحكاهوقدضمهاليهاذاثابالرجلباالرب

ئترضفهكاجنولوساحدوبمعنىالمابوثابغيرهوحكىالمصنف

امخانعنالخصمكئرةوالعجزناكاالقولصذبناال6قايلواصغينالكل
بالكشفيقصدوأنما6التوسطعنالدعوىباتعالوشظناءاسهاداتا

كتابناونصونويالصبسيشكلالذياالمسفيوسطويممالثه

انكرهمامثمحالاالضحيمفعننحونهكااالخيتراخىسخيفعن

قرلهواشضعفوهالعلماهلعا

الشيحاألغنالرشأذاءكذااالعريحفيكابجالم
خطاالالماشقبلغااذاتكنمننالشحذفاالعراباهلفعكال

اممتيلهمفقالاذاسبهتاسضخفافاوانمالمحذفالكسرالىتتمركألنها
الثرضرووهلكنمادبهرتمالكالموجهانلعمريالطيبابعن
فيالعربعنزيدابوحكاهوقدوالالماأللفمعانونحذفتحيز
عرفطةبنلحسيلفيهوانشدالنوادرفيممرهبكتابوفهـالمكابه

لسررتعنئقدداررصعانهاجهعلىالحقيكلم
المطرنوماوظالريحخرقعرفانهاعندهابغئر

ملىءوقدجاحجةبالسعنوالروايةثقهزيدوابر

ذافضلكماكانكاناسقنيوالكاستطعهوالباتيهفلست
ج1فرلحد



الطيبابيصرمنءاالعلانكرهما3

وانكراطذفعلىفتركهبعدمنبالسكهنءجاثمحذفكأنه
صالوالمعنىاالذظفياالولنتاثانياالمعراعاحالمعافياصحاب

غادروقدوابتدأبالئانياالتحامفيقطعلوكاراالنيسوخانماعنهالمحمتج
بعيىفايعىغيرهالىيةلثمادهمىوفييسانفاماةبقاالولمن
فيكاصبكجلالبقولهاستوفىقدوهوكالبيتينالمصراعانوانما

منهذفيفمامعممعماالثاني2ابتدأبالمصرغالمعنىهذاالبريح

ليدلخاصةالنعميصفيهذامثلالشاعيفعلقدبعفهملوميباله
االخشالطاثارأنوليرىعليهالخبوغلبةمنهالشوقتمكنعلىبه

قالولذلكفالواضطابهتقويمعنمشغولوانهمهصفيظاهره

زهيرقولاالبهذامنوجعلواالشيحاألغنذالرشأءاغذا
والديماالروحوغيرطبلىمالقيعفهالمالتيبايديارث

وانكرنفسهمجذيب4يحفلولماالولالثانيبالمصراعفنقض

غئرهاوانمايعفهالمالقدمانالبيتمنىءـانالىذبمنقولءالءهو
بشارتولالظاهرالقضومنوالديماالرواح

آاطيفالكرىعنيونقاضملمولكنليلىيطللم
غيرهوقالنجاثمااليلغوهوالأبهاالطيفانزعمثماغلمفقال

وشدةتبريحلعظمعناخبرلماانهوهولطيفااتعباالالمصراعهنبينان

الشوقاليهواهدىواالسفالتبريحاورثهالذيانبئن6اسفه
وهذاغذائهفيعليهالغزالنثمبهشككلبةالذيهواالغن6والقلق

قولهاوعابوقريباالغذار

مثاحطاحلىوالقوفياحدفالبماوكاثهتشبيهيعنكامط
االدواتومنومخوباوشبمابملءاالسمامنيثبهانمافقالوا



133الطيبصثعرابيمنءالعلماالنكره

بأنالتشبيهالعربتقربوقداالسدنهفحقالانعلىتدخلثمبالكاف
سمملوالوالسيمفعاديااالصدزيدققولاألخرهوسالثيماحدتجعل

سملمماوهدامدخالاوابهافيللتمثبوليسمعروفةمواقعفامامامافا

ومااالسدالذعدتقولالتشيهلتضيئماتايانقذكرعنهالطيبابو

قالهبغيريثبهانتتيواالكاألسداالسدفالاقةعب
بغلهتجللهاأفراسسديلىعربهرةاالهندوما

لبيدقالالكافمعءوقدتجي

مماطعهوبعداذرمادايحوروضوئهاالكالشهابءالمروما
عنكانطفقالكذاكأنهإلوآخرذااالماهوقائالقالكأن

هذهفيالقثبيهيقعوانمامحالبماالتشبيهانلواضوكاثهبمالثيص
للتشبيهالمفيدفانماكالشهاباالءالمرماقالفافابحروفهبهرهاالتيالمواضمع
عدتلمفهياالكالثمهابءالمريكونانفخفتمالمنيودخلتإلكاف
ماهندلمواذامنهاالمستثنىسوىاالشباهنفتلكنهاالتيمنموضعها
عققفيرقوهوهنداالمملالخبروكانالمبتداوعلىدخلتماقأناالمهرة

يكونكذلكاننقبايخاثماللفظكانوانالثبماتقريبالىعايدالمعنى
اليالتشهينسبانبخكرفليسءواالسثناالنقحرفيفادخل

واقولهوانكرمثلهعنيضيقانمنأوسعوباسالمعراألشهذالهاذاكانها
لهاوطبولبوقاتالناصقيمميقالدولةالناسبعضافاكان
افنالعلىفعلبابيجمعوانمخطأبوقاتعلىبوقجمعانفقالوا

مثللااليعنهيخرجوقدواعوأدوعودواقفالقفلمثلهالعددادفىفي

وبرودوبردويخودنحونجدتعولناباباصدداكرفيادنأماواههـبرد

ءجاوبئوحبابوحبوخقافخفعوففعالالمضاعفمننفان



العفيبابيشعرمنءالعالانكرهما

وكيزانزنحوصفعالنوعلىوحجروحجرةصهوشصنحوقىفعلهعلى

ركبةنحوفعلةعلىماكانفعالنعلىيجمعوانماوصمارةعهرعوفبالةوعلى
فاماوتععكينماوضهاالكافكجاوجهثالةفيهايخكونوربهات

وسلهوالمعتلصحميحفيالكالممنءشيفيفمااليرفوفعالتفعل
هكذاالواصدهحبلممولداالمممهذافقالذلكشالطيبابو
وسافىوساباطاتوساباطوحماماتحمامملهووانماءايابغيرجمعهوال

ولذلكالتانيثالجمعاصلاننيءالمحخوقالءبالتاالمذكرمنماجمعوه
يجدلماسماجمعفمنقالمذكرالاالصافيكانوانءبالتنهءماجاءجا
ينمبانيجزولمعلبالرديعغلماالصلعلىفاجراهجممهالربعن

عهميحفظولمالرببهتتكلهاعجمياسموهذاهالخطاالجالى
عادةفيهاجصواطرعلمطاعداجروهااالمولدوناححاجافالجمط
وسرادقاتسرادقكوةتىاالءاالسماعنقرلةإكءاالصحمافيالعرب

وأوانوهاروناتوهارونوخاناتوخاتوساباطاتوساباط

باصلواطقوهائاسهااصولعناالرهذهعفعدلواواوانات

يجمعماالنمثلوهوخانفيلماجازكولوالذيثاالنوغلبوافيهاالجمع
وتدجرابملوءواوانفيوالوماالتمالاليقالكماخانات

حوهافاخراالبهذافيائيىالتغاجباذلكبمثلالعربيةءاالسمافيخصواقى

وخياالتوخيالاناتبووبوانقالوا6اتهااضفيهاوخالفواابوابهامن

ةيىالهذيجمعفيقالوااالخارلهذالهمولمسجالتوجملسجلوجمل
وقالواعرسبحاتكذوبموىبخاتىاائجمعوفيالقعدةذوات
كلوشواالترمضاالتوشوالضانرفجمعواالشهورفيذلكمثل

كسرىاووانرمنهكازرانوهوزجءموغيربيتاولهبحرارننا



ة3الطيبلي4صومنءاالعاالفكره

مناصمولكلالدكيرعنبهوميالخاببابفيلالئيثتقديمااهفه
ءمعرضوهوعةبهعدلواقلمىكاوبرأبمصاردحاصءاالصماهذه

اقابوعلىبوقاتاخارابوالطصهةشافلهذاوا6ممكنوهوسلكوهوش

اللفظةهذهماصوقالاحدهاالتدخوالضرورةبممايتموالوزن
لشهافيتديماوعرنحت6بهالتحهتفقدالعربعنقيلةكانفوان

النيأنالحديثفيرويوقدبوفهاصحاحطحانةرحىوانشدوا

يجمعللصالةعامماينصبهامىفياصحابهئثاراسلماوسلمعاللهصلى

بوقاخرونوقالالصارىممساقوسناقوسبعهمقالاعالناس
تكونوانميحةعرلةالكلمةمجوناننبعدولشاودالىكبوق

مشهرراوهوقولهمإهربيةافيواصالاشتقاقالهانجدفانايخهااتفقتااللغان
البوقفضاحالوسميجمرلمنبةروهقالدفعةالمطراياصابتنابوققمن

يندقعالمصوتالبوقوهذاانباقدضةراناذاءلإليويقولون
عزتارفانامنشةاالمالتاشاتوويخةرتةفي4تؤيمءوتالءجه

بميااىعراذافالعرباحجميةتكاوانمعروفجمحهاإبفىةعربي

وبالسومهارقمهرقاإلوأهماالشيخمهااةعلىواجرتهبثالمهااطقه
ذلكوامثالورزادقورزدقالمققويلهوبساتيئوبحانوبامى

بالعربيعدلونكماءالتاالىبابهعنيمضهايمدلونوانماموجودكثير

الفاظعددتموهاالتياالحرفهذهوانماوبواذاتبواتمقوعوفي
ويوقفالسماعقيهايتبعوانماالعبرهعنوشذتإسالتخركأعن

6بأجمانهااطروفتلكوالكجاوزهاغيرالىاللدى6الروايةعند
اصوالوسواذولوجعلتنوادرمنيخلوالربيةمنمنباباتجدتكادوال



الطيببيشوامنالهدماةابسرةماحم

انولجازالكالمواختلطاالصوللبطاتالقياسحكمعلىواجرب
قالواكابواصهـوجازواجبلقالواجبلكمااجملبهلفييقال

يحاروليسبهرتالذيابابمنهذالشالمحتجتالوانرلنرخ
القكمثاللهيوجدماالجمغفيبىمستقياسبلوالنادرالثاذمجرى

وانثدمشمريكنلموانالقلةثاللهفماايضاءجاوقدالمذكرمن
حجربناوسلقو

يربعواثمعلقاتازعواليطجانبكلمنءاالعداقكنقا
لغيرهواثدعلقاتعلقاعلىفجمع
الذميليحاباالخداتمنءمايسودهنعيسايرى

قالهلماهدكثيرةابياتفيالعرقوهوالنجدجمعيدلم
ندوحةالصحيحبفبااالببنوقدماحيهناهالفريقانقالقد
قولهوعابوامتعالمجععليهوفي

والعظاالحماشتسكنانفيهانفوسناكاقوملمنواني
وانماالخبرواتمامالكالمءاستيفاقيلاالولالكالمقطعفقالوا

الكالمبهفيغالقومالىالضمرليرجعنقوسهمكايقولانيجبكان
صهامارسنذكرهاعلىبأمولهاعتذروقدءشعرفيماوجدشنغمنوهذا
علىالكالمتحملالعربانغهالمخجينبعضزعمتعاليالثهثمة
ادالمرنألاليهالحاجةمعردهكلوتزكوجههعنالضميرفتصرفالمعنى

وقدقالواالعالمتانتلفتاخوانالحقيقةفياالولهوالثانيبالضمير

الىاحوجوهطصالتهاشغالتيالناقصةءاالسمافيالعربعنذلكءجا

تنضافالتيبالخروتاالاليتمالمفردألنهاكالحرفاليهاالراجعالفمير
واشدحاجةامىفهواالسبمحروفالضميركبقيةمنقيهبمافصلتهايمه
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ذلكفيءجاافمبهابقصذلكوتكميلالحهالضميرردالىاافتقا
مهلهلىقول

شامذاتغيرتغلبكتوشبالقنابكراقئلتالذيوانا
واناتقديرهضميرقتلفيويكونقتلالذيواناالكالموجهوانما

الشجمابيوقولهوقلىالذي

جماالاموطردتوفضحتنيئيءسوقدالذيايباهيا
هذاوصنيءساقدالذيلقالمالاللملىحقيقةعلىالضميرردولو

اواوشءاايذينانؤالعزالقرانفيءجاصدوقالواالمعنهاعلىحمل

االولالىخماضكراطفيوليمىأعاحمنمناجرائاالنفيعالصالحات

منلمساكانلكنهاجرهمالنضيعالمالقيلاالولالىالضسيرردولو
احدهمايوبانجازاجرهمفيالذييهمالمضمرونهمممآلاحسن
تعالىقولههذأوملآمنن5هوعمالاحسنمنألناالخرعن

المصلحيناجرالنضغاناالصلوةواقاموابالكتابيمسكونوالذين
مقامهيقامانجازتاببالكيمسكونالذينمعنىالمصلحينمعنىلماكان

اجازهذاوعلىاجرهمالنضيعاناقالنهفالمعتىفيإليهالذصيود
منءالمومعتىاللهاتقمنمعنىالناللةاتقىمنكرممنءالموالنويون

شرفيءجاوقدقالواالمعنييزاتفاقفيانالذصهذانفكذلكقالوا

علىاعظدااالخرىمقامالبهايخيناحدفيهائجمماهذامايشبهالرب
ليدقولملالمعنى

وغالمهاممهلهااليهفاسمكهاريخعالنابالفبنى

بهتماذاصتىتعالىاقةقولبهذاوشبيهلواموغالمنايريدكهنا
ضميرالىطبضميرالمهظعنعدلطيبةبريحبهموجربنالفلكفي
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بقولهايهفىيكونانزويصإواناتالمهخاكورعلىاغكاداالفايب

وماتعقمتتقدمبماءتغنااسالصفةلحذتواشرافكرامقوملمئوأني
سائغوهذااالولعئالخطابوصرفالهبزاابشدأثماكالمامن

مجملاسقدلكانامسكثمكرامقوملمنوانيلوقالاهكأاالاليرد
يطالبوغيرهالىالعدولعليهيحظروأكاضىالضواستوقالفايدة

االنتقالممواالختصاراطذفموابأبوطلبومنماققدمهالىاضعيرايرد

اجتزآاستمامهزلاططابعنوأالنصرافكاإمالالممصهن
المصنفةواليهبمعادنهفيذلكوتتعادالمرواستبانةالمحايةبظهور

حجميعنلمممامهجمودبهرذأكاصتقصاهفاماكاماقاناهصحةورفيه

فاددةيرببملىمنهيحصلوالالكالمحواثيويطلالكتاب
الرقاتقيىبنالمحهلعبدوانحثدوا

الثممسامحههاتشبهالواخرىهلةافمنامافتاتان

نحساهوالماواليوماتلقياولمولدتماالسعيدضجمبافتانان
ولمنحاطاايداعدللكنهالكالموهوولدتااتانيتلفلم

الكالمنكالمقطعقاتانقولهفعماراخماهـواالبهاياتتغييريحفل
علىمليحاناالنمامهقلرهـلمبالعانيوالثالمبفايدةاشقاللهصلىء

الطيبابقولإدتالرةابنبتونحرالطبابيلمجتماحمنا

صبركوامالحربفيلمقرأتيخثمالماياتفرستقوم
وقولهحالكمهذهمصاشمقالكأنه

الزلفانكحربوقدلقحتربرانتمااشوهتمتىيمص
علىواقتعر6ضداهرهاعلىاستمرتاذاالقضميةهذهانواقوال

ينفصلولمالضمائوتداخلتالكناياتاضلطتمنهاالمأيهورالقدر
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تختصمواصوهـنحاطبعننحاطبيتميزولمحاضرعنفايب
ولذكرهاوتنضتدقفصولوبيطعنهقبدواخرى6ازبافى

فيستكرهة5يرغعنديالطبابواياتبممااملكهوموضع

غيرعنديالطيباباانغيرمبلغانهالمحتجهذابلخوقدالجؤازتح
االواهيالضعيفالمثمكلالىالصجغالقوياالمربتهغكهمعذور

واحدالوزنمناللفطينوخ5اذكاماسةحاجةوالةءداضرورةلغير

ءوعتاالمثغبعنهواسقطالقالةودفع6لشبهةاالزالنفوسهمقالولو
لهقوولتعبا

الهدباةالرتدالهدلمجفييتلئكاساعةالرماحانالتصبعدمامضى

النجماببيتالطيبابوضابهمرمحجمعوهوماحالرتثيةفانكروا
ونهشلمالكرماحيبينالمحقلاولمنتضقلت

الضروباختافتاذاهذاملفيةجاشالخحويينعندوالتئننة

ءشعرامنواضرابهالتجمابايتيعانالطيبالىماعلىوكثرواالبخاس
وقولهاالسوةوفهمماالئظويهمالقدوةفهمالرب

تتقطعماتنيمالوارحاملدنةيسصلنشحرفارحام
تثديدفاماولدنلدنهووانمالدنمنوناللشديدفانكروا

ذلكفيخوملبالطيبأبوكانوبئالربلغةفيمعروففغيرالنون

منالعريجوزقدقاللجةاذكرهبمااضجثميابهلدنهمكانفجعل

اتفاقسقيهلالتساحولكناليهاإلضطرارالانيرهزيجوماالالكالم
مفااالناوروكطيدونوفىفيحذفونعليهاهله

العواطفعيكتعطفولمجليداتكنلمبلحمغدواعنكاذاغاب
قطريقولومنهاالعمابنهووانما

جكساطهأ
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نحوتميمالخيلصدوروعجناوائلبكربئءعلماطغتغداة
اآلخروقولالمنازليدقابانتجالىالمنادرسللوقول

وياباوهالبهاتصنهالضوضاذاكتادواسدثم

االفاكلهمجميعاقافوااالقمنادنادى
آض

واينيوتفلراسيتدهنتاأنعرامواعدتنيقد
ثعلبةابئشبيبقولوممازادفيساحئءالقيفاوتمعمح
ستقرناالستفيودملبالكقنالخرقوصولسبة

السننالىذاكمنفذاكالوشحنموضعبئءا

القطنداصمنةط

االخروقولالوألتفزادهذه

الحاوذفيالمهرةتعرضليئزيعنأللمئرضت
كاؤخرجتزلىياليهااالضوقالاءـالفزاد

االضوقول

المحدرفياالاكاوانبمالهفاعاالاىولي
هاهمعساكنةانونألنيههذامناحمنلدتفيوالتثعديد

أجتلبتبيينهافيفزادمنهالتاعدهاالحاقحروفعدتقبينوالنون

13اتالئهاالفالىشومذلدالعرببعضوقدقالنونزيادهوهذهالديد

خرالومدنمنانونالحذف

الظالمغلسشريدهماضاثحتىىالشمعذرقرنانمنا

ورالزفيكحسةحمهكاغوثكالبردويبالحرقوصا

يتطايلموهاقيالراقةاولدوهرتاوجمعءاالتال12
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وقاآلخرمنفيالعآفزاد

تبمييضضواحفظيىاميفاكشتىشكلكوانشكليأن
انثدواوانطربمعنىانطورتقولوألربىاخرضاداادفزضيتبياراد

انطورادنوةماسلكواجثمنبصريالهوىماثنيحيثوانني
كقولغيرهممنيسمعمالممءاشعارفيالمدلينءللفصحافال
ابنشعروفيءادمايعنيادمانةالرمةوذيءهطالديمةالقيعىءامرى

ءكثرهذاوملقيسحفيوالقماوسةواالقوسالهمنمانوايةاحمر
بينوجمعاخجاجهفيالرجلهذاخلطقدالخصحفقاليحصىانمن

مقاييىعنوذهابه6المحانيتححلعنبعدهعلىودباامورنخافة

امربيةامجانيونقضاالفةقابتوجبغايةالىمهصواجرىافحو

غيرعلىأتصرفالهمواباكاململىجاءامراممهبنءالشعرأجلالنه
االعرابنظازالقاسهااداملرعلىسبقتانالقفيةوهذهضرورة

كاقليخكاقربعنارادمايتناولوانءماشايقولانلمحشاعروجاز

ويتحكمكاالجموعويغيرنريدوويحذفكامقلصويخضفخقف
الىويمتجاوزهاالعرابحركاتالىكذويتعدىالتحريففي

بدفالمحجوراوممثعذرا6محظوراهتنعاهذافاذاكانالخروفتيبش

والخثرالنظمبينالقرقاليهيويقالشاعرعحدهيقفحدن

ماقالتالىكلهيرجعقررهالذياالصحلو6حمدهلذيااالساصهذاولفيز

التسامحمنالنظمبهوفضلهالشهلمنللمضطراجينوماميهءالعلما

ردفيهامايوجدومعظمكثرهامحصوروهووصروفةابوابوهو
ماالصرتمثللها3االالقأسأوجبماوالىامااصالمالكلمة

ءااالصباصلاالصموالحقفأزيلتلعلةالصرفكقىألنينصرف
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التضعيفاظفارومثللحذفتعارضةزيادةالمدةألنقصرمايمدومل

وشهههذاونحواالصلالنهضننواوانالقواماجودانيكقوله

ألنقياسلهايلزموالاصوالالتجعلشواذالعربحمنءيحيوقد
اطذفالمكلوهمايقاوانتقضتكاإللغةالنقلبتواستمرساخلوذلك

المنازليريوالمناقالوادرمىذلكوعلىاولعوبالتخفيتكااميلفي

فهيذسعبابوهذاالحاميريدالخمورقمنمكةقواطآوقالوا
والهلمعرونةكتبفيتصوتدالوجوهفيوتتشعبكاالقول

مدمكاجازيينالمخومنلغيرهمتوجدتكادالرخصفيهالكوفة
بلغوناليانهمغيرذلكونحوالمخصرفاالجمصرفكوشالمقصور

ابابهذاويجعلونءاشحراالتمكميعرضونهوالاالهمالتبمامسبه
هذافيالطيبابيذكرفاما6الحاجةعلىبهصرونويق6الضرورةمن

فيسائغألفيالشانهذاعنفبععزلذلكونحوءوعلمامبلهالكالم
فالنبنيءعلماالعربماتقولوكفركااكالمكلفيوصافئكاأمثمعراغير
تازعهبمامحصلغيرانهعرقناكانبعدكادبهرهالىبناحاجةوالبابوله

ضداطذففيعددهاالتياالبياتوكذلكالشعرضروراتمن
الحذتوغلبهااليجازثرهاوااخصارافىالىالربيللكقدمتا

مناخويناناالصمعيحسوقدكاخطابهافيوصرتهمهاصعلى
احدهماارأدفاذامأويرتحالنيحالنوهمازمانامهاجرينمبهاالعرب

اتمالفيجمرواالطريقهذاوعلىاالفاخراالفيجهناااللمالرحيله
الثروطمنمواضعفياتااللدامنكميرفيالخبركوشاقرخيم

ممراحتيوسوغطنفسهالطمباهـبهشماشالىالتعدياليوصوهذا
منلهالثرباحتمالنجراللكماعلىفجارتبيفمفمهقولهفاسالشرهبه
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وغووالطولصتقرنوفيمهالزايدالتشديدفاماالتمضعيفاطار

حتملتظالكالمومنقطعافيالقووخواتمالرويحروفقألنهاذلك
علىويستمرجمرةويجعلعلماذلكيصبانمماخولوغيرهايحتلهماال

حسنارأيتقالاذاالشاعرعلىاليبهرانلوجبالقياسشريطة
الطولفيجازذلكاالدالفثقلعمداضرتاونفشددلهاش

هذاسواالفعالالخروفوجميعءاالسساشفيذلكويجريومستقرن

ءاالسمااواخرفيالتشديدالربعنءجاوقدكاعاقلاليهاليتهيامر
منغيرهاعنالقوافينمييزفيماقلناهيوبهدمماوهذاعليهاوقفوااذا

زعمالتيااللفاظفامامطلقةكالتوانعليهاتقفالعربكانتجث
العمندينتعيوكناللغةائمةعنموجودةفانهابهاتفردواءالثواان

وواحدهمبهتكلموابمانتكلموأنماعليهماللسانفيويعتمدالهم
الفصحالربيمنشافاذاالمةوالقبلةلةوالفركالفكالجميع
بهانسمعولمغيرهعنتباخنالمانيخهاغاتبعناهطمةحمجةيعتدالي

وعلىعذرطابوانهنحكمولم6اخترصاانهعمقىلممهصفياال
نقلح6الفردةوالحروفالنادرةااللفاظالسيمااللغةاكثرهذا
والقنانيالصقروابالجراحوابالدظمىوابيمهديةإنيعنالناس

غخذاالعفمءتوولمقيدمتممعلملفظةمنوقالنةوفالنالهيثموام
الووفبمتلكوثحتصينالكلماتبتلكنفردينمنجعلهمانلناليى
انادرةوااللفاظالغريبةئواذالمنءالءهوشعرفيماوجدسعلوهذا

قدقالبأنمةصمنماقدمياهالطبالبييحتجمنبمضايدوبئ
خفيفةكاكانتالنونأنوذكرالزيادةهذهحسنفيالملةالرجلبئن

تشديدماحسنالملقعندصوتتتينانحتهاومنممأكنةوكانت
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الجاماالكالميرقغيللثاعريحتملقدفريبماعلةفهذهصاشاضورالتظهر

اواوواءالياالحلةحروفالىايحروفاقربانونانذلكويوص

ادانفىادحيثوفعماتدغمالنها6الهومناسبةءماشبهابوكثرها
منهاااللفصدلولالعرابعالمةيجورنكاعلمالمصرففتنصب

موامعيالبدلفيمنهاتدل5االخميفةالنهناردتاذااضربنقولكفي

وصنعاويمراويهووانماوصنحانينهرانيقوإكفيالواوصوتحل

مععاجرئفامماالساكنيناللقايحذفانكاخفيفةكاتاذاوصذف

مةمايحتمالنهاحتمل6المحلهذافامتممامنوحل6المجرىهذا

مشصرفاواوسها6خيالاوفاطرشاالعلةوحروف6وزيادةحذف

استجازواهذاوعلىيادةبالىفيهاولوزاطنففيضلجايحملولذلك

هذاالكسرقللزومللمدةاشباعاوانماهوصيارفصياريففيءاليازياده

اصاساقالالموضع

الصمياريفتقادالدراصيمنقدهاجرهكلفياطصىيداهاصفي
الوزنالفامةاالعلةلغيرفزادياهزدقالفرفالوقد

التمائملليالسارونيبهجبهالذيوالقمرالشعضإلتبم
الهذليوقالءاإافزادالكامإراد

زيداشصررانمنطاماواالاوتنوخأالربه

هذاايونجمرائهموالصورايقهووانماصورانمنالواوفدد

هوقطقوليسمنالنونفشددالقطناحودمنقطنةقالواالمجرى

الشراآلجلءللئعرااحتملوقدرويحرفهووالةقايموضعفي
الفرزدققالموضوعهعنالكالموازالةااللفاظتضييرفيابلغمانجو

مايعارياخذالدهررايتولكنشبعافارقهاوماا



3الطيبابيشعرمنءالعالءانكرا

يرزهوقألاهكاشءالينارمغيعيراراد

هذاوليسركءالمااسموانمانبداككصلمىبمرفيءاما
دريدوقالنحوينالممزعدهـالصمباراموضع
بمعجدغضاباناقارببتيتعلمووالدهرااليامهقان

ثاتبنصانوزالىكاشاسمهفغيرالثهبعبدبربد
سحامبنحبيببنرثاطبذمةاليغدرونمعممرمن

وتولهايقرصقينمنيثثرالبابهذافيوالثالمهوجبواما

مساولكلرضهدونسيفهمامياعلياالكليى

االكانادمتمنشموقوله

وبذلكعنهايفصلالفميرانوحقباالالضميراتصالفانكروا

اسقيفياظاهروهوااياهاالتدعونمنلتالماللهقالالقرانءجا

بهتاالعربعنبيتاءافرااوقدروىالربعنوالممشهورانحوا

عيهواخذىالطيبابو

دياراالكاليجاورناانجارقشاماكنتاذانجاليؤا

عربشعرالىقواسهاسنادثرشاالمثاعراليطالبانارىوانا
وقولهءبالقراوناهيكثقةعنمضقول

الرسالةهدهدرفيمحىوقداحادفيسداسأماحاد

عهسئعالعاتابوكانوبئالبيتاتهـفيانكرتالتيالمواضع
كأعوناللغةاهلوانربالعئمحيمغيرسداساانقولهمعنفاجاب

السماععلىايوقفمعدولةالفاظهيوانمارباععلىكأيدوالماثهم
روإبوحكاهعشارإاوسدامىخماسالعربعنءجاقدانهقالبأن

عبيدةابوعماوزاالبليهابفيحاتمابوكرهوذالسيهتوابنيانيالمث
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االيحكوالمثقاتءالءوهورإخقوققالوااليعلمهمانهالمجازفي
الكعيتقالالشعرفيذلكءجاماعامواوقد

عشارااخصاالالرحالقوقرميتصتىيسزثوكفلم
اخر

اللمجقماانسداسادارعبشميضربةنهاسضربت

وعشاريوسداسيخاسيفقالوذلكصالىالعربنسبتوقد

االلفاظخهكلانقولهمفاماتفضلهفليالالخاسيفوقالحجمابوقال
خجادإلاثيناثنينواحدواحدمجرىفاجريتالمعتىفيعدلتانما

االعدادالمقردةمعنىجمافيتكلمفقدذلكعلىكانوانعدلهااصلانله

االعلىاليصحوالنسبوالعثماريالخماسيفيايهاالنعبوتعذلكوعلى
المعنىيخرعلىوهذاالبتخماسضربتبقولهلوااشوقدالمعنىهذا

للتكريرمدخلوالخسةعنمعدولاسمهووانمااليهاذهبىالذي
اذااالعداداناالعدادبينمنسداسنحصيصانكارهمفيوقألوافبه

لكانرباحاوخماسقالولواحدهمادبهرعلىيمظرلمالمعنىفياشوت
علىوليساالستطالةفضلغيردهلمالعشاربلغولوواحداالمي

االفراطفييتركوالالغايةالىينتهيانوصففيبالغاذاالثاعر

اهيفقالاالسبوحءاستيفاقصديكونانيجوزقدانهعلىمذها

حكممايوجبهعلىيخحملبابهيردولمايهامضانةستامللة
فيستامهطاواحدةقالوانمستةالشةفيالواحدفيكونالضرب
صارتءوالوعاالظرفجهةعلىاحدةاهـافيالستجعلتقاذاواحدة

المنوطةناتيياستطالهافقالالليلىقدصغرالخععمقريجقالوجهفهذاشعا

اصهماوهوملخجمع1



3شعرالمجالمجبمنءالعلماءانحوا

لبدقالكصثيراتفلهوالعرباتعظيمتصغيرهذاالطيبابوقالباتناد
االناملمنهاقصفردويهيةبدفمتدخلسوفاناسوص
المرعذيقهاايااالنصاريوفالفعرهامدحامالطفاراد

المعظيميريدوهوممشفصنرالم3وجذيلها
آخرعالو

الفضافضالفاديةوالديماوامضاالبريقاسقاكياسلم

مصفيبهئيروهوجهرءكأذيرالمهرثحعلىاللفظصغيراماأ
هذافيدويههانقبلمنخللالطيبالىاحتجاجفيلكنالعرب
الجذلهذاألنالمحككجذيلهاكذلكواللفظالمعنىفيصغيرتالموضع

اواالبلبهتخكابخلةهنجذموءوانماالجرملطباالاليكون
هذافيالقولوجهوانمامولةءوضووصهـغرالطفازادبهاالبلزادتحكك

ومنهيرواكمةاالستهاؤيقاهـعلىجارياماليثوناقصغيرمنان
بصرجسمهتباللمرجيلنيءجاقلتاذافافتؤاططافةالمرادبماهـ

ومتىبهواالهوانشانهتحقيراردتاذاقامتوقصرضلقهوتفاوت
تضكرولمحالهعلىتعرجلم6هخودمامةولتهءضواالخبارعناردت

المادىللرجلوتقولالوجههذاعلىللعلكذلكتقولوقدعلهفي
الخاققويكانوانذمهيدقىوانتذدكتفعالوقداالولالوجهعلى

ةداميلمتحمنل1

والجمعالترحذماببعدالخرةاصلدموباصمرجذللتصالجيل12
لالبلينصبرمودلشجرياصولمنمعظوماوجذولةوجذوليوجذالاجذال
تعهـغيرتعطمالمحكثموموجنويلهااناومتهمامرسائلقاوينغبثحشكالجرب
خللالطببءابيجاحتحصردنرفقاليمذافلىقك

جحللرساطها
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دوناللطافةبابمنالتصغيرلفظعلىبهرلبيدالدويهيةواالنعظيم
أزالبئوالهجوغذماهـنحرجخارجاللالطبابيوقولالنكاية
قصريردلمانهبينبئاذاجادباانموطةبقولهالمرادعنوافصحااللتباس

بالتنادالقيامةاردلمانيالطيبابقولفاماانقضائهاقربوالمدتها

اعلمنهحرمخهاهمبمامنوطةانهايتءوالقومتادىمصدراردتوانما
تأملهومنكاعديهيشهدمالكاقفانغيربيةواعرفدهبقع

وانماهوضربارادهلوفيهعيبوالكااشبهالقيامةبهيرادبأنانهعرف
رثقالءالمثراتحلهاسقداالفراطمن

رحياليىكلهللالدهرامصاريقهالمستنرالخهاراظن
وقولهدموصبهيرلهوث

والحربداجإإللويلتغثولمةتوبدبصحياةترذولم

كاويلهدعارقالوانماوالخرببالويلدضالالتضالعربقالوا

ثبورااصواواحدازاثبىاليومالتدعوتعالداللةقالفالنادعايقال

زدقالقركقولءالشيبذلكتىءيوانطلباذادعابثذايقالنماظكيهرا
قواعرايامنحكانمنالركبلهاجىالتياالراكبقضباندعوت

يقالالطيبابوفقالاجلهنهـايلكذاودعابمعارهموتداعوا
ملرفةإلاجلهومناليهايولمابهوللشروللخيرالالمدعا

بالجهداتجهداالعدتكياءواتحماتهامنكنالجلىادعوان
ذوالرمةقالالداعيلفظالثهوايااوواطربوبالويلباالكفدعاويقال

وهـالمنصرههنحوانجةمتثلممنالميبباسمتداعين
وقال

وباقلمئءمامنهامثافىنيزةخعايجبنىمادعتاذا
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عنترةوقالافالحاعلىبحيطالدادعاوفال

كنانيامسمطاباادريؤادىشوالخلدعوهدعاني

ياذوااصهبالزبهتىءيوإنامساذاذااديقالوانما

ارادفاذاالعلماهلعنلمعروفالربعنمحكيالطبابوقاله
وعلىوكذابكذادعافالبهمايلفظاد11واذادعوتهقالسوالمذكر

الفالحكلىلمجيالداعيدعاخراالوقولنحترةبصهذا
وقوله

نحشلباالدريريكودرلفظصالكةالشسىيريكوجهصاض

ةكلههيالطبابوفقالالعربمصمنليىقالوانحشاب

والالعجاجسرفياعرفهاولستالعجاجدبهرهاوزدفصيحةعربية

النيمحظوروامثالهاغيراشعمالهاارىانيغيرالعربعنمحكةاحفظها

ألفامةالهاحتاجتاذاالعجمالفاظمنكثيراعملالرباجد
كاعنهءاالشغنااستحماالخالىتجاوزذاكتوقدالقايخهواتمامالوزن

التغليفالمحاعحدهمالضغءاسماكثرةبرقامعاطملسموا
الكردعلىاالنحيينندصءضربئاعحودهنبالقيسياذاوكنا

اآلخروقالالقايخهبهفاقامخقاوهوالكردناراد

الشايهمبالمشترابءواالوجرهـفارسقدعاصت
فلمكحيرةالربنحدهواسماوفارسيوهو3الدشتاراد

اآلخرقالوكذابهاالرتفاقمنذلكيمنعهم
رزدقالمخارقبخبيهااذاضمكاثهركوبوهمتضها

ءاصحىاالدشت2الزجاعالممحسرعواطزفلبالا
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ارادالشنهاتعوازانهماالوغيرهالنخلرصتموهوالصفمنزريد

فيرايتكالممنهالفاظاجييتهقوافيفيالعجاجاشعملوقدهنا
التفتكاطبشيوقالحههـبالفارشهوهوالرتقيريدالبرداباالمأل
غبشجةقعربهشىبالنارسيةهووانمالمحممالبىيريدجاثاو

بهيءااالقالثاعرعلىبمحطورفالمعىغيرهاابياتفيفعالمنهصرف

جاوزواخهفيهاتسعوافقددلونالمفاماايهاحتاجاذاذلكامئالفي

زمدهـهماهلعلىاغلبااللفاظتلكوكانتاالفهامالىاحتاجوالماالحد

تعملاسحتىنواسابواقرطوقدافهامهيقصدونمنافهاممنبواه

عنمسموعةاللقملةكانتفانذلكوغيروباريكندهوبازبندهزنمرده

ظةمحفوتكنلموانالكلفةزالتققدالطيبابوماصكاهعلىالرب
وقولهبحجتهعفويقوميمدرنوالمحدالربعنامالهامنرويناهفما

شيىمنالعيعىبضكالقنوعوالارببمنمالبالالتعلللي

قغيقالقالمسئلةالضوعقاماالقناعةهيوانماخطأالقوعإلوا
فالقاخفيمماوالفاعلسألاذاقنوعايقنعوقنعرضياذاقناغةخية

سمتوقدشيميمنباالقاللالقاعةوالهيالمسموعةالروايةالمحتج
ورجعاالنشادغيرثمالقشحقديماانشدهمانهكرونيذالثايينرواة

لموانالعربعنمحكيةالقخاعةبمعنىالقنوعانثمالقحاعةالى
الطائيحارثةبناوسوصكواعناللغةاهلدبهرهاوقدمثهورهفين

اطضوعالفقروشرالقوعالغنىخيروصيتهبعضفىفقالابنهاوصىانه

وقولهوالقناعهالرضااالالكالمهذافيناالقنوحمعنىيحتملوال

فيتلئوانمافالواقلباهفيءالهافاطقشبمقلبهممنقلباهواحر
هوهذاالمحتجلةحنفتوصلتفاذابهاينفتبااللفءاالوقف



البالملالىدعرمنءالعلماحموهالن

المثاعرعلىليسانهغيرالنعوبنعدواالخعارالعربعناالكز

عنالروايةوجدتومتىالثقاةرواهااذاالنادرةاللفظةاتباعفيعب

وقدابحوييناخالفالجلوالعملإلشاعرقبولهاعلىيحظرلمثقة

فيهوروىالوصلفيءالهاءهذالخاقكيرهءاجازالفرا

االجلقيلمنايارباهعفوااسلألثاياوباهيارث

جنونللىوانثدواناجةبحاريامرحباهوانثدوا

هاحسيبانتثمللىلنفسيلتيءسواولايارباهضلت

القيىءامرىبيتفيزيدابوقالوقد

بثرشرأالحقتويحكياخاهقولهارابنيوقد

االياتهذهفنيدنالنحويجلوخالفهاوقفاءهاءالهاهذهان

ظباهفيءاالاسقاطءالهاهذهاطاقمنواضعفللمتبيواضمعذر
لتمقعلانماءالياالنظهرياهوانقطاعوكذلكاهقلواحرالوجهوانما
العوينفتحذفيازيدتقولاكنتفاالمنادىمنالوينيحذفحيث

الركءاليااثبتغالمياهواغالممالتولوءاليافاسقطتواغالماهقلت

المفرداثباتفيولكالمنادىالىالمضافقونزيدياغالمءالندافيتقول

اثباتغيرفليسالنونيهتاتموضعءجاواذاواغالمياهتقولءاليا

اسقاصلبعضهماجازوقدوحذافهمالنحويينجلةعلالذيهذاءاياا

وقولهالكالمفيمنهاقوىالشعرفيوهوالموضعهذافيءاليا

السحايبالرياضستيالحستاهاصديقهثنافيمنايهحملت

بالظروتبينايفعملوانمأاليهوالمضافالمضافبينفصلفالوا
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الشاعرلقولاشهماوماوالخروف

المهامناليومدرقهاستبرتساتيدمالمارأت
دثهمحناهدمفيهاريقاالالشععاعليهماطلتيقالجبلمايدما

ضاالوقولهـاتاالمهامندر

للمحلاويقاربيهودييومابكفالكتابكتمبير
اآلخروقول

النراريجتاصو3اواخرالميعمىبخاناينامناصحواتنخ
يايخمازالفصلعوقالهذافيفاماىالمياخراواصواتيدكانث

فيهوانشدهذاءالفرااجمازقدخهالمقالدالواكاالسمالنعما
أجمعالشمعىافىبادهافىوسرأسهلاارةيهامدخلتانىاىش

عبيدةابووانشدبدباكرأسهالمهورةوالرواية

اربععكىشالميوصدعهممنئعلىبمااالتتفرق
ضمااثوانثدالاتارمثييئءوىاادعهمواراد

الداثسءاطصادوسنداصمهموالقالنسالماذيوحلق

جاللسمانكائهدميخهوينكااليوممامنالنهبذاكسسقيل1

تدىءالدماقكانالثوبصدىوهروحادلمجبهعنىوساتيدمااتيسواحدااسال

ءسنجبلقمنهبنعمرووهوالشاعريعجهالذيماوساتبالؤبيسدىكمافيه

قخكراعالمهاالتيارك11روعنعبنتالنيءساقدوقبلهميافارقيرصعرت

اهلهابهاتذكرشاملال

الرصلالميى3

واعمامهافيهااخوالها

اجماص
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اضووقال

المحالجأقطنافركبالقاعهـالكنافجالسنبلحبيقرلث
وكمثفتألثنالىبعضهافيممايحساتياالياتهذهيقاربوتا

قولهعنهاالصتجاجبعضهافيوبضعفعابهالعلعنبعضهافيويتجه
ءاينداعالمةدفقالواارسبتفهالبرزتهذي

كالواالينعتتكونانتصلحهذيخطأالنوصذفهاهذيمن
جاثزغيرمنهءالندامة3عافتتاالينعبمونانجازتصاحهعرفة
الشعرضرورةانكيراضوافيالقياسلاملحمريهذاخالمقال

ابصدوهوالثراتفيذلكاجازواوقدالحوفيالةإسكقىتجيز

بالخبتينابصرتهلصاحالشاعرقالالمحارفهذهمنالجوازفي

جازهذاؤاذايءعذيهـيمالفجاريالمجاجلوناراءاسمامن
ذلكادجمحمحىقدينوايىانمعاجوزارفالمفيفهوأجمراتافي

وقولهالمثصضرورةابوابفيوادخلوه

تميماءالجاكاويمنحهادتهاقيمنعاكامءينسا
اليجيزونفضثنثاارروهوجانحدفخستيقصب

الثويخوناجازهوتدعوضهانياناالاناضهارعلىالخصب
ارأنباضايوغىاحفراياليميهدااياالطرفةقولواشدوا
وقولهالرفعلىيروونهوالبعريون

اكالماطقاوساعلىنهنحمؤمهاءالمايابسحلعوابس

ويبسالسمنوجمعمىءالماجمديقالوأنماباليبمىاليوصفءالماقالوا

ءالماوصفالعربعنءجاقدالمححجقالذلثونحووالبإتالعود

اصنابلامنالمكتزالحنائي1
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بشرفالباليبى

غرارفهادرهكالطشهباءالمادسياهامنش

سديفويقريفقالالرمةذوءالمافيالجموساستاروفدقالوا

عنروواءالعالفانءالمايبيهىامااطعمفالجامسءوالمااللحم
اليابهذامنهوفليىءالمايبيسالعرقاتسمياالرب

لظبهالرمةذاوعاباالصمعيردهفقدالرمةذيببوامابسبيله

ضهديالبيتهذاانغيرندفعهفلسناءالماييسالعرقميةاماالمحتي
مئماجمدارادوانماالوانهااليغيروالرقشهباجعلهاألنهماقلغبخالف

وهلوغيرهاالمسعيتلزمةوهوعهصحيحالرمةذيعيهاوبيتءالما

عنالروايةثبتتوهىالعربعناالبروايةذلكاالصمعيينكر

وقولهلهالتمليموجبفقدبفصاخهموثوق
ظرفوظاهرهدينهوباطنحلمومنطقه3عاتفكره
عروضفيمفاعللنالعربعنءيجىلماللهالوزنعنخرجقاسوا

يمظروليسمفاعينعلىالجرءجاانماالمحمجلممصمرخغيرالطويل
يثونوانيخهالروضيونروىوتداالصلعلىاجراوهرالمماععلى

الوفنعنخرجوماصرعافيمفاعانالعربعنءجاوبئيتامصشعا

القيىءامروقالثغيرهوالثالمعرعيحتملهلم
العمرالخالطفيمنكانيممنوهلابالملىالطللايهاصعباحاانعماال

المحدثينشعرفيجاوقدقالوامرعلمامفاعيلنعلىرومقبالهءفجا

هيشاسضالالمعمرعمجرىالمصرخغيرفيهاجرواما

ممموداليلمثلوالشعرمبيضالصبحمثلفالوجه

ةالداكيفيبحرالاصلطجرىألنهامناعذرالطنبوابو
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قولهفيالمصراحفصرحاالمرينمناقبحماهوالىتحامابوجرىوقده

فيوجعااللذاتفيويصربفيسرحويمثيفيسمعيقول
بقولهبالعاتابوهابثقاطرثاهذامشوعلى

وضابثوابقيههطلسمابعاربدربنانما

جميعذلكعلىفاجرىالروضفيفاعالقعلىالرملاخرجالنه

فاعلنعلىمنهالشعرءجاوانمارعةالغاليراالدإتفيالقعدة

وقولهالربعنمحفوظغيركانوانكتفاعلالدايرةفياصلهلكن

حميدعزيزمنباالطفل14مابعضملءموودعدي

وبههوانمابالكالماليليقوهذامايبلغبعضملءيواننمقفالوا
اررويثرنانيجوزقدالمحتيقالملءاوماضبالىليوقولثان

بعضملهءاومايكونحتىتالىاثهبلطفعيهاوازيدابلغاماليلعلي
وقولهمتبهرغيروهذاايهاصلما

اليعشقمنفعجتيهفجوتذتهحمتىالعشقاهلوعذلت

منإليموتانالتوهاهلعلىوشدتهالعئمقصعوبةقالوا

ارادوكأنهيرتيصثقمنكلانيقخضيوانمانهفيعجباليعق
عنيحضىمنبضقالمرادهعنفذبيعشقمناليموتكيف

إالعشينمقولشعرالربفيوهوكثيرالقبنحرجخرجانهالطيبابي
االديهالشعاراوارىحثفيالسليعنغيهتوص

االخطلوكقولالكالمفقلباالديمالممعاروارىحيثيد
رهسواتهمبلغتانعرانقدبلغتالقنافذهداجونمثل

الثماخلومهجرسواتهمباختيريد

بارتاشمثبمالهدج1

هطد11
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بالودءالعلياعصباآأحييبهيوشبولمولدتنه
اخووقالءبالعلياالودعصبااراد

وهقاوضيةاسلمتدمثمقفياصلضه

الرجمريضةءالزناتآخروقالوحثةوهقاسلمارادممما
الثالماتغيرهوذلممييرهداومحلءالزنانريضهالرجمارادكان

تثونالمرادكيفوانكالالقابلاصلاالىمحعاجغيرطريقتهعلىجار
الشدةاتبميلىانهالنفوسبالمتقرراالمىانايالمشؤكيرايخة

هذايثونيهفعجبتصدتهفعرفتالحشقذرتلماوانيالموتهو

علتهالتعميجوزانويهفالحثمئغيرشدتهعلىالمتفقالصحبأالمر
مموقولهضهحميهموهالكمنهمساياهمتثونحتىالناسلىفشمشولي
الحاباوصاخداةشالثمولشربالبعدمنشديد

فقالةاالهبهيظطمماالزفيةاالشجالعربمنالمروفقالوا

ابنودجمرهمازيدابوحكاهاؤوشنجةوشواشجتجهاقىيقالبااابو
وقولهاكاتباادبفيثيتا

القرمالجائدألماجدإاليهذااناماوءالغبراعلىمنندى
سوفىادصرجلكأممحيماواخاالجائدالربعنلمثيحلمتالوا

عنبالقياسيخيغنىكااباباهذااتالادومطرصحواد

الكالمفيفعلمجلالخءاالعلىهاميواتاقالطرادهماعا
اولشومفحلمفيلفلهفعلوصومفولفاعلالىالتصريفيقتضي

بمذاباشبهوهذاالمسموعواتاعالتوقفالمهذاملفينحتاج

وقولمهةاللضاهل4عاذياواالصلالقجاس

الدلبةتصادبانثوطةحمارزتفيصبههاورءالهاحبهقا
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الشرغراناجعادءالشفاظىالنقبواالزنجاهالوصخالئق

حتىفيهمارودةتفرطوانماالثعراآلجاليوجدالزنجيقالوا
المحتالدهلصاافىودةامنينقابونعفإالمحدالدعنتخر

الىفاتاازالتزيادةاوفقصالىاارزاذاصدوداافلالوات

زادةاذاأهايةبارودوللوصفاشعهاافىعادةاواللغةمايخالشقيقة

ونحوالمفلفلفهونيالزشعرهةعلىكانوالمقددوانالمقلعطهوفانما
بشورويذمونالشربجردةحوتطدصارواولذلكاالوصامنذلك

انقلبوابقولهالشاعرمرادوانماماذموهغيرماحمدوهانشكقالالزنج

ويوصفيحمدويستحسناشذياألعتدالحدالىصعارواانهمالشرجعاد
وقوجاروفيبه

خاتمهايربفيضلشحيحوقىبهااقفلمأنبداالصالماللبليت

عىوعقصعرهبفيغفجاأوقوفااطالةفيأخنااارادقالوا
يقفانالخلمنوخحيثافىوالضمنمابلغبالناحالشجهذا

واليعسو6طلباذاباشافييخنىمماليسأيضاوالخاتمخاتمهطابعلى
مذأهـلهاراالعتفيعنهالمخجوتذهبوفدكافتشاذاوجوده

تعالىالثهءشااتاقولهمانصافالمفىفيمايقالواقربكثرهاارضىال

بالحالواخرىوالصفةبالصورةرةتايقكلقدلوالةاثثبيهااناقول

وقوفاقفانيوقوفهأعاللةيريدوهوالماعرقالفاذاوالطريقة

والصررةوالزمانالقدرفيلوقوفينبينويةالطيردلمخاتمهضاعشحح
التيءاالحدعنخارجاالمعتاداقدراعلىزايداوقوفاققففىيريدوانما

العادةبهماجرتلىوامثالهفيمايعرفعلىدنرثالشجسحوقوفانكما

المثاعركقولهوماواناضرابفي



انطيبشعرابيمنءلعلمااءانكوماشأ

بانشحابخهتطهطوالالعاشقنضىامذمنيلرب

ءأجزارأقاتداداليمتدمابلغبالغاالعاشقمساننعلموعن
العصىانفاصعناالنقضىالتساعاتهمنالواحدةالساعةوانلالي

فيزايدالليلانالثاعرادميوانماوطولهاامتدادهافينتماعئنة

وجهئذااالنفاصعلىاالشقىنكزيادةالليايىمقاديرعلىالطول

المثاعرخذيوانارىالكنتوانالمعنىتصحيحفيباسابهارىال
خذءيواالتعلويتكليهانفسهياخذمالمالفليةالدقايقبهذه

وقولهنفسهعلىجنىبماويطالب6مجكمهجتعذ

فصاداالكحلبقراطعتتمبالمقتعلمهمنكائه
وانمازمانهفيعليهغالباالقصدوالكانفصادابقراطيكنلمقالوا

انتموهلوحههايهفيملمفالالدعوىهذهاماالخعبملظبعدهكز
ةباالرقيجتذبونكانواولكهمقديماالفععدكانوففهاصادقون

نائيولشاواللطفاطذقالىاحوجفيذايبضونهثمبالتيارةشبيهة

علموقدبالفصدعلمهاالالثاعرمقصدوليساليفصدبقراطيكونان
علىالوقوفالىيفتقروكيفالعلمهذامنبالتمثريحالمعرفةموقع
اطبقربملوليسانفملماوانفصالنهااتصلماواتصالالعروقتشعب

يعلموفدذلكجهلتقديمهعلىناالواجآحبالطبومرفتهعلمهعلى

ذلكباشرةشكهوليعمىنفسهبيوالهوالبيدهاليعالجهمنءالمثي
الطيباباقيللمبذلكالناساجهلاطبقرولوكانبههعلىبدال

ءاالطابمعرفةخذونءاليوالنهمطريقهعلىنقعمةالولهذامن

ءاالطارأىولماوالعملالعلمفيموحمارالصأعةمنوموافهم
فيالمقدمهوبقراطوراىالفصدومواقعالعروقمعرفةمناليخاون
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اسمفيالعريغلطمنباكبرليسوهوذلكفيالملبهضربالطب
يجعلهحتىاسمهفيغاطهغالسالمعليماابنصمليماناسمالىالماعايهداود
المشحاالنصارعقتلوامثلخرمهماالقيميمسليماوقالومصسالماةمي

وقولهماخطرببالهاجراهاعلىفيهاحقيعقالقوليدريهالقصقولملماسمع

يقلولميتركلمالقولوالقانللشدتهيفعللمالفعلالفإعل
االهذهوهلمقولوالمتروكغيرالقوليكونقالواكيف

الفاعلقعلاشقصروااذااناسعادهمنانالمحخجلمظاهرةماقضه

شريطةبهتبلغولمالماموجهعلىتفعلهلمايفعلتومافعلتقالوا

كيئلمالقولهذافكذاتفعللموكائكالفعلفقدتكلفتالكلمال

هيتللمفكائهصةالمرادجلىولمحقهيوفهفلملهفدتعرضالنهيفلولم
وانمافيتركبالباليخطرلمالنهيتركلمانهبهالمراديكونانيجوزوقد

الهمةبهتقلقولمبالباليخطرلماذاءوالثيايهوسبقتاتاتدغه

الحكميكونانيجبوليعىالكالممنالمتعارفمتروكافييسغلم
ادىوالمقاصدولوالمعانيعلىالمعولوانماظ114هرظالىمقصورابالمناقضة

حتىوقولهمنوعمعطيةكفهفياسوخكانالقائلقولفيذلك
واليتجووكيفنوعامعطيةمجونيهفيلومانجاخوفهمننجا

وقولهاالغراضعنعلمهوقصورالمدعيبهلعلىدااللكانوين

ءسودارةمنبممررساكلماززتىيفضهالثع
تصرفالسوأدفقدتضادواالالرهءمعوداالتكونالثمىقالوا

فيستحيلهلونهفيشمسايحعلهلماتالمحتجلمءشاكيفاناقضةفي
موضعفيبالشعشبوافاذاغواضالتشبيهفيوللثعراسوادالعله

اللونوفصوعءوالضياوالرونقءالبهابهارادوابالخسنالوصف
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مطلعهاوآبهارادوامرةوالثبالنباهةفالوصفيدبهروهواذاوالتمام

وإذاوتعظيمهامعرفحهافيوالحامالحاصواشتراك6شاعهاوانتشار

فيدجمروهواذاكامحاكاوارتقاعالؤارهابهارادواوالرفعةبالجاللقرلؤه
والتمليلكاءوالظالنشوفيتاثيرهابهقصدواواالرفاقالنفعباب

زشوطريقكانردءبابهالوصذهكهواحدولثلهءوالصمه

اسوداكاوالجاللةوانفعكاوابخاهةالعلوفيبالممىالمثهيكونفقد
انمظركاسفاالخالقواضعحاللونالكدالشيريكىوقد
لاقعاعنوبعذاالتدخبثاعةالممظافيانغيرالرجلغرضقهذا

اليأتليانكشفيااليأتليوقولهظاهر

كركفياليقصرأقاقكاثهاليقصرالياثليألنشالمهافسدفالوا
دابئتركفيجدفقدياتللمانهذلكوبيانبالتقصيرفوصفهاليقصران

تليالياءمالشقدسرزائدةاالالارىالتيالمقالاققصيروهونهاية
وزيادةءالجدهووهذاالضقصيركشفياليقصرفكاثهيأتليانكشفي

ليعلم9ـئائاليعلمتعالىاللهإلوالشرالقرآنفيءجاوتدنكرمستالغير
مشهورصيرمافيادةزادالفامافزاحراالفليضالوماوهااضجماابووقال

بثرفياىشمرومايرىالجوربزفيالزيادةفيالعجاجوقال
وقولهور

الثكلعلهخمامالفاخزتاذإعثتوخقهبالذيابصرتكأنك

وتنافراطرافهلتخالفاليمالفهمالطريقالذيالكالمهذاقالوا
اذاوخقهعليكالخزنمنمابابصرتكأنكيقولوالفاظهممانيه
لحقهممااشابصرماعاشولوتئكلانعلىكوتانفاضرتعشت
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يكونفكيفموتههووالضاالحزنذلكجرلذيألنخافهوال

هذاثكلاهوهاهاالثالكلكأهذاوماوخايفالهمبصرآعاسقلو

حصلقدالذيالحمامفهوللمتثكلهكانفانصتللهثكلهاملهالميتء

ووجدتموقيعلىموتكاخترتقدقالفكاثهلهالميتثكلنكاوان
يكنلمعاسقوهولوذلكليضفيهفليبهلمكنهناصامالح

ةحيفيدبهرهالذيالفثاذاءالىدبءمايولهولوكانسبلهلثكله

9قالواشنناصابماالفخامنهمصميباحيوهومخكواللكانالمينهذا
تمامالىبتاالالخطأهذايقارببيتاومانعرف

اطزنشدةمنيمتلماذلماتاذاالرماحاطرافبهنتلملو

ـبئاارادانهانشموارجلاغرضعنذهغممماتالمقال
وانمالكمماخطريردولمحيأتوااكالالضنابياتولقىصمت
صيواتاالمنارااهذايصينيانخقتانكفيهمذهبما

هبالخصمفقالهعاصلمامترتفاالكلبلخبهالنمبئءيخباخ
وهواخزنذلكيصيبهفوعخانةاهذهماوجهقممائاالمس

المتييلىالدولةسيفابنشفقةوجهومااشعزيفقدولمصببايريمل
ذلكفيلهانهعلىثكالعلىاطمامويختار6بنفسهحزنهيفديحتى

الممدوحهذاوالدةيرثيقولهمنهاادات

سالغارضكجانبتوانقاقيفأنسلوتهلبعيثك
4انيهـوقوله

منبهبتوماسلهفقداطلتبهاالمسالماليسععتوهل
هداالىسبقهومنتاالمهاالىويتشوقالحرمعلىيلمبالهوما

الموضعهذافياياهاستعمالهوامااهالهضةيرخمأمنذأكيفعلوانما
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قولهفيهذلكتحققوهماالكالمبمواقعالبصرضعفعلىفدال
وصبثقيلياانالوشاةقولوغرالدمستق

انالممدوحشانومنونحوهاالسعايةالوشايةوانمابهميوشيءاالمرافجعل

مثلهلممدوحاكانذااالسيمابهصحاابعضىمجرولعدامويجريوعدعلىيفضل

فالنىويقالاناللغةفيبسائغوليسالدمستقوالعدوحمدانابن
المحالةبهقصربالموشيلكانيناميرفيذلكولوقيلرعيتهبعضالىبالسلطان

ذلكفيتوسعفاناالكبرالىباالصشيوثىانالصميحالمروفوانما
والتلطفبالمسئلةالحديثاستخراجالوشايةاصلالمحتجقالفبالنظير

انيجوزفقدبعقبيهوغمزهبتحريكهالفرسجريالرجليستوشيكما
الخبربهذااتوهلماوشاةءالءهوويجعلاصلهاعلىالكلمةهذهيجري

الذينبالوشاةارادوانمايضعففيهوالعذرعندياالولهووالكالم

واشتغالضعفهملىدلوهلماباهاماوشوافانماالثغورقصدعلىبعثوه

قولهالضربهذاومنناصرهم
عودنتنهامنيدهوفياالنفوسهمنفسامنالموتمايقنص

يظهروانمابطائلريحهمنيحظلماشتمولواليشتموالعودقالوا
الخياسيمفيودخلتءالهوافيفانبثتولطفتهاهءاجزاالناراذاحللتعرفه
ظنواحينرجلالذهبوالماذكروهعنديالمعنىاوليسالقاضيقال
يتناولهاعوديدهوفييقبضهاولكنقبضهااذااليباشرهاانهارادوانما

ويتناولهيدهعنهفيصونيستقذرهءالشياخذاالحسانيريدكمابطرفه
وامثالايهاكانتالعيدانعودامنارادوانماالطيبعوديردولمبحاجز

وانماالتطويلمنبابجميعهاهاءواستتصاوكثيرةاالعتراضاتهذه

القولفانشعرهمنالمستغلقةالمعانيشرحقصمدنااذاذلكءاستيفايصلح



63بامحظاا

قوسطواالخفيلغامضاولايةرواالموهذهممنبالكشفديصحلذلكفي

ويعتذريمىانمجبمافينفيللبسةبعضفيهالذيإظاهرواالمحتمل

قولهمشلويذكرالمحدركلشملهلما

ايدراهمضلايبضفوقدورفرصةالطيرمنالقىهاءضوواذا

منوجدتاذاالبيضعلىالثمسمنيقعماصارفيمويئن

صمححتالمثاهدةتكاوانمستطيالكنيولمامتدهـفرجةيرالط
قولهومثلاهلةاهرفايناءقيةوانماالشاعرزول

ءحواثسلهابمولدعقمتهواللذنكالورىذامنتكنلولم
ومايشاكلهاالمعانيهذهونحومنهوالورىالورىمنيكونكيف

يبينماواالمراطاالغراقهصواالشعاراتدبهرنايدءناقوقد

قولهبئءفياتمولالك

لمربضانهءسيرئدضسيراذاهاربهيكادحتىاالرضاقتوضه

المايرواانفيزودرأونيضتمئرينوفيمرناتلو
جمئمتمانيفيبهفصارسقسكامثلفيويلةاطكلمطلثباوانمايطلع

حمثىفااطأفرسبيدةاستعارةمنلباببنابهذينقماطجطككانالفجعل

الطاقةوصلتمالىواتينا6لةنهاولجقابيماياهحقهفىفأماكتانجاهذافقدش

والمصوالمطالعةوالفكرالنظرزادنافاذابهكاناالاسعقاوسااليه
استفدناهعلمناعنهمافصرافادناغرنامنهانممباليهاضقاهبهرليقمابعض

التعليمجعنالممئولرقديماكفضلوعرفنالصاحبهفيهابعمةواعظمنما
بشفسفيئقونسألالااياهخيرسكلعلىباقنذتعينو

الويهلههمصوهودوالشدثصمال

3ج6ساتللرأل
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التنىتجه

11اننيجترص
ولوو

يدعىكدةالكوفةاصكنةمنحماتنحمباالتفاشرقللحوفةبا353سنةولد

وتاصر

الكوقدياالجقطالعمفعبدبنالحسنبنالحالينبئاحمدالطيبلمحوهو

بئجنيوهوءفاوبعدماالمهمألنالعيونوسابضموالجعكيبالمتنبيالمروف

زيدبنعرببنجبتبنزيدبئاددبنمالكواسهمذحجبنالعيرةسعد

ولوولدثلكائشنئقيلفيهاسكبكلنالتالعثيرةصعدلهقلوانماعجبن
3عيهمالعينغافةيرتيقالءالءهرمننهقلفاذاءولد

وفةباارينحجويترلوهوصبهطالمتنيكلنالعدويعلهبئمحمداطنابووقال

مدانيةالمننيجدةوحمفتالمحهوالهللناقطالقاببعيدانءابويعرفكلنو
3وفياتاءافاءصلحامنركنتجارتناوعفتفيهااصكالالنعبيحةص

تولهاصكلونامىعنبخيالميانعدوممايدل
والييعاوصندةووالدتيموروحونالسأمني

انآمنوالالقبائلاخبعلرجلاناقاليتسلفاذانبهئعننهمع
الفيقتلنيقبيلتيثارئالحديكون

منظصوصرهصوبوفيئأفى
موعنيخهاومهراالدبونبقاصمتعلوارهاقعاثطوجالصباهفيالثامقدم

داالواسثءسثيعنيألوالوحوسثيهاغريهاعلىوالمحالمعيناللغةنقلمنريخالم
االيخماحصلبصيالفارأباعليالةالشيخقيلوالثرصالظممنالعرببكحمفيه

وظرثحجلىلكطاطالمتثىفقاليقعلىوفنعلىالجموحمنن3يومالهقالوالتكمال
اأثاالجمعينلهذيناجدأنعلىليالثالثالدكتبهتفطاعلىابوالغقال

وهوالطافىصلجمعوصلىالمقالةهذهعلابوخقهيقودقمنوحكاجدفلم

ناجمتتمرتريهرانصائااتمنييعناللكتابموشااتصدلماضاء

6ممفحهللعونصحل363صفحهاالدباطبقات3ح6صفحهنخلابنأ



1
المتنىجمهش

11اتحةمنتنفالردويهاشوهيقطرمثالعلىظربانجمعوالظيلىالمجيعمىالذي
قصاندهبعضحمداشقوامثطصعللعبنالدداتسيفانثعدالانهىجمادرهعافوومن

ءالممجاانمايتاالطلبايالهفقاليهلوخابئطاسممأكلشناكاشجاهكالربعكماءألوفاو
3كثرممخى5لشجاقصؤنماااليراالصيصلفاواسكتالطيبابوفقالضعيافعالماتومه

الءاليهلمجلىكلنورافاخبرهانههلرياالحنابوروىفقدحفظهسرعةاها

عديعنماليىقالفيمأإتةالسقاعدأنافيالفئهذامناحغظمارأيت

فاضذهيهيهورقةثالثينمناضيحوناالصيممنيراباسلراحضروقد
يدحفظهشكختفاتإلثذعنتنيقوقداريدبيعهالرجللهفقاليطويالفيهقظر

حفظتهقدفانعيدانابنلهفقالقالئهربعدتمادالمحةءشاانفهذايحوت

ءييدفافيءيدمنفاخذتهقالالحتابلثامبلقعليكؤايىةالمءهذئ

لكالمحمفقال4ابماوطالبحبهكهـابفتعافوقامكهكطتلميفجعلهنغءالىآضعا
3فركليهللغالمنضمذاشلىخثركانىوقلخافهناهفتقاليوهبتهوقدسبيل

لبرةءورعا

علدغالدوةادعغعلويانهرادففيوأقامعبالىخرجلمااتنىعن
سمعتحامدبنعليابوقالواصلقبانحوبةالشاماشأشهدعليمثطالىانصكلرييدعي

خرجانالىونواحيهاساوةبباديةزنجاالمتفياطيبااباانلمجكونبحلبخلقا
اتجعقدعمنوشردءواسرفقاتلةاألخثديةقبلمنحمصاميرءلوءلوايى

طويالدهراجنالىفيوحبهالوبقائلمنوكيرهموكبكبنجطمىعليه
بطالنقيهاعاحهواسهدوثيقةعليهوكتبذاسإلآبههأهىئقتلتلفهصحى

انهزعيالبواديكالماعلىتالقدكاتوقالوأطلقهاألسالمافىعهورصماهادما
وبشضاعتغةسونهانسضتسوراكئرلهيحكرنفحانواعاقىلقرآن

فىافرالانوانهارواللالدواروالقللثالسياروابجموهوحنظياولهاق

منزيغبكقامعاقفانالمرسليئمنقبللثمناشواقفسننكمياامفىارا
بيهعىوضلىديتفيالحدمن

ماكاشيممادوامثاهذاقرآنهلهذكراذالعواةصيفمجلىفياتنبىوكلن

3كحمال7بااحهقاتطب3هثحثحةباعهدالجقات3ئيخلابن



المتنأجمه

احيانلوآللةصيالدومبلىيوماالنحويلويهخاابنلهلنكرموجحدموقالعة
هلجاسفهولحذباشيدساضيرسومنكلذطللتننمعنىأليلمتنباعفانيدفحطرلماهلجا

للنععلىاقدرلستنردالغفىكئلنمايدعولمججلربلىادعىانضادلعتفقال
فانصمعبةقةهفاانلهقالواقرماانمنهاناكرةوقاثعتنبنهسببهادءو
ووردصحنتغصاعةفنفرتربههاانالىيوماقحيلمرصذكبئمناربهتهاع

فالعليمماكلبفنمعورجلهرليالفراحصتخفياكانانهرابههاوسهادهرالحي
عنوقلحمذلكفوجدهرجمتاذاياالحلبصتجدفكللرجلذهباكا

ويأيمبعصاحولهيدورالخصانوذلكالمطرصدحةيمىالحرمننوعايعرف

3المطرموضهعنفيصرفصا

3لفطنتهمتنناصسانمااعليبااباانلنهشلىابراهيمبخاامحريممحمدعبداابوعموز
افمدف

مفقالبثصذلكعربمشاوقدحقيقلدوهوبذاالعجاسبنقسهثديداتنبهطكان

البجدوبوتفوبنذبوابفضبلفخرتالبقومي

يقولالخوارزميمجرابركانفقدعطيمجانبعلىأثهفكاتواالبخللمامن
االعرقولتحتداءقاالمتنبىالطيباهـنص

لويبالرجاللالبعلىميلىشاعرباللوماالساحقران

قولهكطوطريتتهعادتهعناعربوانما

تمهظاثبفيضماعوقوفشجحبهااقفلماناالطاللبلىبليت

صينفصمبالدواةيفممالتمنماالراحوقديحلبيوماعندهرت

ونيماكاصربقعكواذاشالفيواعيدووزنلفترشهقدحمييرعلىيديه

استنتاذماويعاجيقرهابمجامعهعليهافاكبالحعميرخللتخللتقدللمالذلكمن
امحيمبئببيشيىبعضهاقمثلاظهلىالىتوصلحتىجلسائهحبذلكويثمتضلنه

بمهابمهاوضتبداحاامةغتحتالكالشصتبدت
هنضللالالطثدةللتحضراناوقادالكيىمنمكانهاافىباعادتهاامراصخرجياكثم

دللشجاهةففنمائلورفنظةاجلالجلللروكانءابهرهالمقامصعاليلبطوااجابيوبفد

مءصفرشقحالعمدتحمأا6اهحهثدلعيونمرحكاكباصفحاتماالدطب

كممفحه3القنشمجلداجعءأجءمفحقثهمهلليي



اتجنىجهثر

األءوالجتاتعةواللمججواثهامقومخاكدالكررالنجدملثوالحميهفقاالادصدهم

ئرهوضعره

بمأثدوتحروىسانرانهوجمهنيالرجلانتلبالكهناسهلتتد
والمشلىألعمجبمكادبالهانموكافشروايهديوفيجدانالبوستيناثدبالمديرحمه
اقصاتوقذفنيقاتنينظرتنييثاصترأبيئ
الحالقبغيرلي7طلتاشالتيالملوآاناالملوآلت

3ليتانهشاشايضالهوروي

شامالشعديالانوحمناذتعمداللوميمدصوكأحمت
باطالتنعبراثمىوصفاتبنفسه3قاءالثياخطالالذا

ألالملياعليهنيءالمواصمدحهلعدمحوقبلماقالهمااتالطيبالرفهلبروىوقد

بموشحاضوجدلهنواربينفقديوانهثرالقوأضرممنايةتفوقلىءيدلكومما

لألالمرفينمنبهكلجماحة5تقدطوالحبيهلالفرنيهشوهبمى

وفاتوتارفيياتهمجمل
جبلبنمماذعلىهوداودوكأاتءآحمابانونثاامموفةباالعلبابوولد

للدولةجفباالميىفدتحقثمالبوةفادسللساوهخرجثمايهواحئفاحمرمهلالذقهةفي
فخهضاحهنافنربخالويهابنوبينلنهجرتلمنافسهفارةثمكثسةفيحمدانابن

فاخافبواليةءوضدالتاالخعديكفورفمدح6شةسمرودخلفلدولةجفمجنور
عليهافهصلىمحمدبدالنبرةأثتءياقومفقالذلككقومرتبيىظلطثعئلماءوعد

ءقبمكفورخيلملكلهامايدبرلهاهـ
فاجزلبربللدلجيبندولةاهضدحوقارسبالدوقعمد3زضةاكقوقفاوفد
فقتلققاتاصحابهمنعدةنيايديماجهلابيبنقاثلهعرفىءعندمنلمارجعملتص

بافىمالجافبانصافيةلهيقالفمعسنيانمانهشبالقربمفلحوغالصواتئاك
وصلهعليهوفدلماالنهقدمنليهفدسللدواةضمدفيشاقالاتويقادنملدسوادمئ

هذااينصافهتءعليهدسثمفتخرةوثيابحعةضمرافرلسوثالثةديناراممفشحة
يعلىكانالدودةوجفتكلفءعطااثاالاجزلهناافقالللعولةسبءهالمنءللمال

وراالففئفالطانبمدفقدوهةءفمئقوماعلجهزاخرففامماالدولةشدفضبور

قولكاينغثحةلهفقالاضزآتم

القلمهـوانرصوالترطاسصالمدنتوفيءداوالدللليلالمجل

درهماكيئوطلبواتوهءجاوءاطنراانوشادنقتلتاتلئميفهتلكخثيفال
6ألحء3صهضاننجرهقتلهوكانطرقعلةفوقعءفتقععووالكبىففحهفنعه5يهوا

جصفحهخلكانابن633صفحة3للقعلفجلدفيبكىاللديمشالة
طصفحصانزبدلجرصااللربابقاربخآدءملخصله7فحهصعاالليون3
هج5ءممفحهنمميمىهاهدد6وفىخلكانافيهئملخصءءح
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